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भाग- १
परिचय खण्ड
१.१ अध्ययनको पष्ृ ठभमू ि
मानवीर् बनविको प्रर्ोि िरी िररने नववनतम् तथा उपर्ोिी गसजइनालार्इ बौविक सम्पत्तिको
रुपमा सं रक्षण िने, बौविक सम्पत्तिको धनीको उक्त गसजइना माथी हक प्रदान िने , हकलार्इ
प्रचलनमा ल्र्ाउने र त्र्सको उल्लघंनमा उपचारको हक प्रदान िने अभ्र्ास ववित लामो
समर्दे त्तख भर्इ आएको छ।नेपालको सं ववधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हक अन्तिइत
बौविक सम्पत्तिलाई मौगलक हकको रूपमा ब्र्व्था िररएको छ।सं ववधानको अननसचची- ५
अन्तिइत सं घको अगधकारको सचचीको क्रम सं ख्र्ा २४ मा बौविक सम्पत्ति (पेटेण्ट, गडजार्न,
ट्रेडमाकइ र प्रगतगलवप अगधकार समेत) सम्बन्धी ववयर् सं घीर् सरकारले हे ने ब्र्व्था रहे को
छ।बौविक सम्पत्ति अन्तिइत औद्योगिक सम्पत्तिको प्रशासनको काम उद्योि, बात्तणज्र् तथा
आपचगतइ मन्रालर् अन्तिइत उद्योि ववभािबाट पेटेण्ट, गडजार्न र ट्रेडमाकइ ऐन,२०२२ अननसार
र प्रगतगलवप तथा अन्र् सम्बि अगधकारहरु सं ्कृगत, पर्इटन तथा नािररक उड्डर्न मन्रालर्
अन्तिइत प्रगतगलवप अगधकार रत्तजष्टारको कार्ाइलर्वाट प्रगतगलवप अगधकार ऐन,२०५९ तथा
प्रगतगलवप अगधकार गनर्मावली, २०६१ द्वारा प्रगतगलवप अगधकार र सम्बि अगधकारको
सं रक्षणको कार्इ भै रहे को छ ।
औद्योगिक नीगत,२०६७ र वात्तणज्र् नीगत,२०७२ मा पगन बौविक सम्पत्ति सं रक्षणको
व्र्व्था सम्बन्धमा केही रणनीगत तथा कार्इनीगतहरुको ब्र्व्था िररएको छ।नेपाल
सरकारबाट पवहलो पटक बौविक सम्पत्तिका सबै ववधाहरु समेटेर बनार्इएको राविर् वौविक
सम्पत्ति नीगत, २०७३ ्वीकृत भएको छ। बौविक सम्पत्ति नीगतको कार्ाइन्वर्न िनइ,
अन्तरतविर् सन्धी सम्झौताबाट गसत्तजत
इ दावर्त्व पनरा िनइ र बौविक सम्पत्तिका सबै
ववधाहरुलार्इ समेटेर समर् सापेक्ष कानननको गनमाइण िनइ नर्ााँ बौविक सम्पत्ति ववधेर्कको
म्र्ौदा अत्तन्तम चरणमा पनिेको छ।
नेपालले बौविक सम्पत्ति सं रक्षणको लागि ववगभन्न अन्तराविर् सन्धी सम्झौताहरुको सद्र्ता
गलएको तथा आविता जनाएको छ।नेपाल ववश्व बौविक सम्पत्ति सं ििन (WIPO) को सन्
१९९८ दे त्तख सद्र् रही आएको छ भने औद्योगिक सम्पत्तिको लागि पेररस सम्झौता,
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ब्र्ापार सम्बि बौविक सम्पत्तिको अगधकार, प्रगतगलवप अगधकार र अन्र् सम्बत्तन्धत अगधकार
सम्बन्धी बनइ सम्झौतामा समेत आवि भएको छ।अन्तराविर् सन्धी सम्झौतामा आवितासाँिै
राविर् कानननमा समेत सोही अननकनलको ब्र्व्था िररएको छ ।
बौविक सम्पत्ति सं रक्षणका लागि अन्तराविर् सन्धी सम्झौता अननसार पालना िननप
इ ने ,थप
िननप
इ ने, पररमाजइन िननप
इ ने ब्र्व्थाहरु नर्ााँ बौविक सम्पत्ति कानननमा समेट्ने र

बौविक

सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तराविर् सन्धी र सम्झौतामा नेपाल आवि हनाँदा हनन सक्ने लाभहरुको
ववश्लेयण िरी तनलनात्मक रुपमा लाभदार्क हनने दे त्तखएमा आविता जनाउनन पने आवश्र्कता
दे त्तखन्छ ।
१.२ सिस्याको कथन
उद्योि ववभाि अन्तिइत औद्योगिक सम्पत्ति शाखाबाट औद्योगिक सम्पत्ति (पेटेन्ट,
गडजार्इन तथा

ट्रेडमाकइ)को प्रशासन र प्रबिइनको कार्इ भर्इरहे को छ।बौविक

सम्पत्तिका दनर्इ मनख्र् ववधाहरु औद्योगिक सम्पत्ति अगधकार र प्रगतगलवप अगधकार तथा
अन्र् अगधकारको सं रक्षणको कार्इमध्र्े औद्योगिक सम्पत्ति सं रक्षणको कार्इ के कसरी
भर्इरहे को छ ? औद्योगिक सम्पत्तिको प्रशासनमा के क्ता सम्र्ाहरु रहे का छन ?
र र्सलार्इ अझ प्रभावकारी बनाउन के िननप
इ दइछ ? भन्ने ववयर्मा र्ो अध्र्र्न केत्तन्ित
रहे को छ ।र्ो अध्र्र्न मनख्र्तर्ा दे हार्का ववयर्हरुमा केत्तन्िकृत भई अध्र्र्न
िररएको छः


औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धमा के क्ता सेवाहरु प्रवाह भर्रहे का छन् ?



औद्योगिक सम्पत्तिको प्रशासनमा के क्ता सम्र्ाहरु रहे का छन् ?



औद्योगिक सम्पत्ति प्रशासनलार्इ थप प्रभावकारी बनाउन अपनाउनन पने उपार्हरु
के के हनन ?

१.३ अध्ययनको उद्दे श्य
 औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी नीगतित, कानननी, सं ्थाित, सं रचनाित र प्रकृर्ाित
अव्थाको अध्र्र्न िने ।
 औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तराविर् काम कारबाही, सन्धी सम्झौता र प्रचलनको
अध्र्र्न ववश्लेयण िने ।
2

 औद्योगिक सम्पत्तिको प्रशासन र प्रबिइनमा दे खा परे का सम्र्ाहरुको पवहचान िरी
त्र्सको समाधानको लागि नीगतित, कानननी, सं ्थाित, प्रकृर्ाित र ब्र्व्थापकीर्
सनझावहरु सवहतको कार्इर्ोजना प्र्तनत िने ।
उल्लेत्तखत उद्येश्र्हरुका सम्वन्धमा औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारवाहीलार्इ थप
प्रभावकारी बनाउन िठित अध्र्र्न सगमगतको गनम्न कार्इक्षेरित शतइमा Terms of
Reference (TOR) आधाररत रहे को छ ।
१. औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारवाहीसाँि सम्बत्तन्धत नीगतित, कानननी, सं ्थाित,
सं रचनाित र प्रकृर्ाित अव्थाको अध्र्र्न िने ।
२. औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्तराविर् काम कारवाही सन्धी सम्झौता र प्रचलनको
अध्र्र्न ववश्लेयण िरी हालसम्मको प्रिती वववरणको तनलनात्मक अध्र्र्न िने ।
३. औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारवाहीलार्इ थप प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क
नीगतित सनधार, सं रचनात्मक सनधार, ब्र्व्थापवकर् सनधार

र प्रकृर्ाित सनधारको

कार्ाइन्वर्न र्ोग्र् सनझाव पेश िने ।
४. औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी काम कारवाहीलार्इ थप प्रभावकारी बनाउन आवश्र्क
स्रोत साधन (जनशत्तक्त, ववत्तिर्, भौगतक र कार्इववगध) र सोका लागि मन्रालर्, ववभाि
र अन्र् सरोकारवाला गनकार्हरुको के क्तो समन्वर्ात्मक भचगमका आवश्र्क
रहे को छ ? सोको पवहचान िने ।
५. उपरोक्त ववयर्मा अध्र्र्न ववश्लेयण िनइ िठित सगमगतमा तोवकए अननसार ववयर् ववज्ञ
सद्र् आमन्रण िरी रार् सनझाव तथा परामशइ गलने र प्राप्त सनझावहरुलार्इ के कसरी
न
कार्ाइन्वर्न िनइ सम्भव हनन्छ ? कार्इ र्ोजना सवहतको सनझावहरु समेवटएको सं र्क्त
प्रगतवेदन पेश िने ।
१.४ अध्ययनको िहत्व
औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी र्स अध्र्र्नबाट औद्योगिक सम्पत्तिको प्रशासन तथा प्रबिइनका
लागि भएका नीगतित, कानननी, सं ्थाित ब्र्व्थाको ववयर्मा जानकारी प्राप्त हननेछ।बौविक
सम्पत्तिको सं रक्षण सम्बन्धमा अन्तराविर् सत्तन्ध सम्झौतामा नेपालको आविता र त्र्स
अननरुप

राविर् कानननमा भएको ब्र्व्था र प्रचलनको ववयर्मा वववेचना िने तथा नेपाल

आवि हनाँदा तनलनात्मक रुपमा लाभ हनने वा थप प्रभावकारी हनने भएमा सो को ववश्लेयणले
3

बौविक सम्पत्ति सं रक्षणको सन्दभइमा नेपालले चाल्ननपने कदमका ववयर्मा जानकारी प्राप्त
हननेछ।नबप्रबतइन र आववष्कारका धनीको अगधकारको सं रक्षण िनइ तथा र््ता गसजइनाहरुको
औद्योगिक उपर्ोगिता प्रबिइन िनइका लागि पेटेन्ट, गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ लिार्त अन्र्
ववधाहरुको सं रक्षणको प्रकृर्ालार्इ सरल र गछटोछररतो बनाउने कार्इमा प्र्तनत अध्र्र्नले
महत्वपचणइ भचगमका खेल्नेछ।
१=५ अध्ययनको ववधि
•

नेपालमा औद्योगिक सम्पत्तिको सं रक्षणका लागि भएका नीगत, ऐन, गनर्म, काननन,
कार्इगबगध, गनदे त्तशका तथा नेपाल पक्षराि भएको अन्तराविर् सत्तन्ध सम्झौताहरुको
अध्र्र्न तथा ववश्लेयण,

•

उद्योि ववभािको औद्योगिक सम्पत्ति शाखाहरुको कार्इ प्रवक्रर्ाको अध्र्र्न तथा कानननी
उपचारको ब्र्व्थाको अध्र्र्न तथा ववश्लेयण,

•

बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी ववगभन्न लेख, रचना, अध्र्र्न र अननसन्धान प्रगतबेदनहरुको
अध्र्र्न तथा ववश्लेयण,

•

ववश्व बौविक सम्पत्ति अगधकार सं ििनको वेबसार्इट तथा प्रकासनहरु, बौविक सम्पत्ति
प्रशासन प्रणाली (IPAS) को अध्र्र्न तथा ववश्लेयण,

•

औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका कमइचारीहरु, बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी ववज्ञहरु, बौविक
सम्पत्तिका क्षेरमा कार्इ िरे का पचव इ कमइचारीहरु, र्स क्षेरमा अभ्र्ासरत काननन
ब्र्वसार्ीहरुसाँि िररएको छलफल तथा अन्तरवक्रर्ा।

१.६ अध्ययनको सीिा
बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रचगलत ऐन काननन, अन्तराविर् सन्धी सम्झौतामा नेपालको
आविता, बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्र् प्रकाशन र ववितका अध्र्र्न प्रगतवेदनहरुको
अध्र्र्न तथा ववश्लेयणका साथै औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी प्र्ताववत शाखाहरुको कार्इ
वववरण, कार्इक्रम, कार्इबोझ र कार्इप्रकृगतको अध्र्र्न ववश्लेयण समेतको आधारमा र्ो
प्रगतवेदन तर्ार िररएको छ । समग्र बौविक सम्पत्तिको अव्थाको अध्र्र्न नभर्इ औद्योगिक
सम्पत्तिको खासिरी पेटेन्ट, गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइको ववयर्मा मार केत्तन्ित भर्इ अध्र्र्न
िररएको छ । उद्योि ववभािवाट िठित तीन सद्र्ीर् कार्इदलका अगतररक्त उद्योि ववभािका
काननन शाखा र घरे ल न तथा साना उद्योि शाखाका गनदे शकहरु, बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी
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ववयर् ववज्ञहरु र अन्र् कमइचारीहरुसाँि वैिक बसी छलफल तथा अन्तरवक्रर्ा िरी प्राप्त रार्
सनझावलार्इ समेत समावेश िररएको छ ।
 नेपालमा बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण सम्बन्धी हालसम्म भएको नीगतित, कानचनी,
सं रचनाित र कार्इित व्तनत्त्थगतको अध्र्र्नको आधारमा र्ो प्रगतवेदन तर्ार
िररएको छ।
 बौविक सम्पगतका ववववध ववधाहरु मध्र्े र्स अध्र्र्नमा औद्योगिक सम्पत्तिहरु
पेटेन्ट,गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइको सं रक्षणको सन्दभइमा मार सीगमत िररएको
छ।
 कोगभड-१९ को सं क्रमण उच्च भएको अव्थामा आवश्र्कता अननसार सगमगतको
बैिक ब्न र ववज्ञहरुसाँि पर्ाइप्त छलफल कनराकानी िनइ कठिनार्इ भएकोले
र्इमेल, फोन तथा सामात्तजक सं जाल माफइत अध्र्र्नको ववयर्मा सचचना तथा
जानकारीहरु आदान प्रदान िररएको छ।
 र्स अध्र्र्नमा बौविक सम्पत्ति नीगतले पररकल्पना िरे को छन ट्टै छाता काननन
र सं ्थाित सं रचनाको पररकल्पनाको आधारमा नभर्इ अवहले भर्इरहे को काननन
र सं रचनामा कसरी सनधार िनइ सवकन्छ र औद्योगिक सम्पत्ति प्रशासन तथा
त्र्सको उजनरी िननासो फर्छ्यौटको सेवा प्रबाहलार्इ थप प्रभावकारी बनाउन
सवकन्छ भन्ने तफइ केत्तन्ित रहे को छ।

भाग- २
नीतिगि िथा कानूनी ब्यवस्था
२.१ नीतिगि ब्यवस्था: नेपालको संवविान ि नीतिहरु
नेपालको सं ववधान, २०७२ को धारा २५ मा भएको ब्र्व्था:
सम्पत्तिको हक अन्तिइत बौविक सम्पत्तिलार्इ मौगलक हकको रुपमा रात्तखएको,
“प्रत्र्ेक नािररकलार्इ कानननको अगधनमा रही सम्पत्ति आजइन िने, भोि िने , बेचववखन िने ,
व्र्वसावर्क लाभ प्राप्त िने र सम्पत्तिको अन्र् कारोवार िने हक हननेछ।”
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्पवष्टकरण: र्स धाराको प्रर्ोजनको लागि “सम्पत्ति” भन्नाले चल अचल लिार्त सबै प्रकारको
सम्पत्ति सम्झनन पछइ र सो शब्दले बौविक सम्पत्ति समेतलार्इ सम्झनन पदइ छ ।
नेपालको सं ववधान, २०७२ को अननसचत्तच ५ को क्रम सं ख्र्ा २४: सं घको अगधकार: अन्तिइत
बौविक सम्पत्ति (पेटेन्ट, गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ र प्रगतगलवप अगधकार समेत) लार्इ सं घको
कार्इक्षेर र अगधकार अन्तिइत राखेको छ।प्रदे श र ्थानीर् तहले बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण
र प्रबिइनका लागि कार्इ िनइ सक्ने ब्र्व्था रहे को छ ।
नीगतहरु:
 औद्योगिक नीगत, २०६७
 वात्तणज्र् नीगत, २०७२
 राविर् बौविक सम्पत्ति नीगत, २०७३
 राविर् ववज्ञान तथा नवप्रवतइन नीगत, २०७६
औद्योगिक नीगत,२०६७ मा बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी ब्र्व्था उिेश्र्:
 औद्योगिक बौविक सम्पत्ति अगधकारको सं रक्षण िने ।
नीगतहरु:
 बौविक सम्पत्ति अगधकार सं रक्षणको लागि प्रभावकारी गनकार् ्थापना िने।
 बौविक सम्पत्तिको प्रर्ोि िनइ उद्यमीलार्इ ववशेय प्रोत्साहन िररनेछ ।
रणनीगतहरु:
 ट्रेडमाकइको प्रर्ोि िरी करार उत्पादन िनइ सवकने ।
 करारमा माध्र्गमक ब्तन उत्पादन िनइ प्रोत्साहन िने ।
 बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी प्रागधकरणको ्थापना िने ।
 बौविक सम्पत्ति सं रक्षण कार्ाइलर् ्थापना िने ।
वात्तणज्र् नीगत, २०७२ मा भएको ब्र्व्था
उद्येश्र्हरु:
6

 क्षेगरर् तथा ववश्व बजारमा व्तन, सेवा र बौविक सम्पत्तिको पहचाँचमा बृवि िने ।
अन्र् ब्र्व्थाहरु:
•

बौविक सम्पत्तिको अगधकार सं रक्षण िरी नेपाली व्तनको राविर् अन्तराविर् पहनाँच
बढाउने।व्र्ापार सम्बि बौविक सम्पत्तिको अगधकार (वट्र्स) अन्तिइत ह्तकला,
त्तचर्ा, कफी, िलैं चा, पत्त्मना, महज्ता गनकासीजन्र् व्तनको भौिोगलक सांकेतीकरण
(जोग्रावफकल र्त्तन्डकेसन)सम्बन्धी अगधकार कार्म िनइ पहल िररने उल्लेख छ ।

•

व्र्ापार सम्बि बौविक सम्पत्ति अगधकारलाई सं रक्षण र प्रबधइनका लागि कार्इक्रम
सञ्चालन िररने, गनर्ाइत सम्भाव्र् व्तनहरूको भौिोगलक सांकेतीकरण, ट्रेडमाकइ,
सामचवहक व्र्ापार त्तचह्न, गडजार्न, पेटेन्ट, िो्र् व्र्ापाररक सचचनाहरू, प्रगतगलवप
अगधकारलिार्तका बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी अगधकार लिार्त बौविक सम्पत्तिको
अन्तराइविर् बजारमा दताइ सं रक्षणका लागि प्रोत्साहन, सहर्ोि र समन्वर् िररने
उल्लेख छ ।

राविर् बौविक सम्पत्ति नीगत, २०७३
•

दनरदृवष्ट(Vision): बौविक सम्पत्ति अगधकारको सं रक्षण र प्रबिइनको माध्र्मवाट
नेपाललार्इ गसजइनत्तशल रािको रुपमा ्थावपत िने ।

•

पररदृश्र्(Mission): बौविक सम्पत्तिका ववगभन्न ववधाहरुको सं रक्षण सम्बिइन र
उपर्ोि िदै आगथइक समृवि हागसल िने ।

•

लक्ष्र्(Goal): बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण प्रविइन एबं उपर्ोििारा नेपाली समाजको
आगथइक, सामात्तजक तथा सां्कृगतक समनन्नती हााँगसल िने ।

उद्येश्र्हरु :
•

बौविक सम्पत्ति अगधकारको सं रक्षण प्रबिइन तथा ववकासलार्इ प्रोत्साहन िने ।

•

बौविक सम्पत्तिको सजइक तथा सामात्तजक वहतका वीचमा सन्तनगलत प्रणालीको ववकास
िने।

•

समाजको आगथइक, सामात्तजक तथा सां्कृगतक सम्मनन्नगतका लागि बौविक सम्पत्तिको
महत्व बारे जन्तरमा जनचेतना अगभबृवि िने ।
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•

बौविक सम्पत्तिका ववधाहरुको व्र्वसावर्करणका लागि प्रोत्सावहत िने ।

•

बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण तथा अगधकार प्रचलनका (Enforcement) लागि सशक्त
कानननी, सं ्थाित तथा मानव स्रोतको ववकास िने ।

राविर् बौविक सम्पत्ति नीगत, २०७३ का मनख्र् ववशेयता
•

बौविक सम्पत्ति सं रक्षणको नीगतित, सं ्थाित र कानननी व्र्व्था िने ब्र्व्था,

•

बौविक सम्पत्तिका पगछल्ला

ववधाहरुलार्इ समेवटएको: भौिोगलक सं केत,

परम्पराित ज्ञान र सां्कृगतक,उपर्ोिी नमचना, र्इत्तन्टग्रेटेड सवकइट लेआउट
गडजार्इन, ववरुवाको नर्ााँ प्रजातीको सं रक्षण, ब्र्ापाररक िो्र्ता,बौविक सम्पत्ति
जगनत आननबांत्तशक स्रोत र जैववक ववववधता सं रक्षण आठद,
•

उद्योि व्र्वसार्को प्रगतष्पधाइत्मक क्षमता तथा उत्पादकत्व बढाउन बौविक
सम्पत्तिलार्इ सबल उपकरणको रुपमा गलर्इएको,

•

प्रववगध ह्तान्तरण र ववदे शी लिानी आकयइण िनइ बौविक सम्पत्तिको उपर्ोि
िने नीगत,

•

छन ट्टै एवककृत बौविक सम्पत्ति कार्ाइलर्को पररकल्पना,

•

बौविक सम्पत्तिको प्रचलन र प्रविइन िरी सचेतना जिाउने नीगत,

•

उद्योि मन्रीज्र्चको अध्र्क्षतामा राविर् बौविक सम्पत्ति पररयद्को ्थापना,

•

बौविक सम्पत्ति प्रबिइन कोय तथा सचचना सेवा केन्िको ्थापना,

राविर् ववज्ञान तथा नवप्रवतइन नीगत, २०७६
 बैज्ञागनक अननसन्धान,प्रववगध ववकास र नव-प्रवतइनलार्इ उच्च प्राथगमकताका साथ
लिानी सनगनत्तित िने ।
 ववज्ञान प्रववगध तथा नवप्रवतइनको माध्र्मबाट उत्पादकत्व र उत्पादनको िनण्तर
अगभबृवि िरी आगथइक बृविमा सहर्ोि पनर्ाइउने।
 बैज्ञागनक अननसन्धान, प्रववगध ववकास र नव-प्रवतइनको प्रबिइन िनइ प्रात्तज्ञक सं ्था,
अननसन्धान गनकार् तथा औद्योगिक प्रगतष्ठान बीच सहकार्इ र साझेदारी ववकास
िने।
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 बौविक सम्पत्ति अगधकारको सं रक्षण िनइ, नवप्रवतइन र आववष्कारलार्इ प्रोत्साहन र
प्रबिइन िनइ छन ट्टै समवपइत गनकार् नभएको, बैज्ञागनक अननसन्धान, प्रववगध ववकास र
नवप्रवतइनमा कनल ग्राह्थ उत्पादनको (GDP) को ०.३५% मार लिानी भएको,
अननसन्धान र ववकासलार्इ (R&D) औद्योगिक ववकास र उद्यमत्तशलतासाँि जोड्न नसक्नन
र बैज्ञागनक अननसन्धान प्रववगध ववकास सम्बन्धी बौविक सम्पत्ति अगधकारलार्इ सं रक्षण
िने कानननहरु सम्बत्तन्धत गनकार्बाट गनमाइण िरी लािच िररनेछ भनी बतइमानमा
रहे का सम्र्ाको समाधानका उपार्हरु उल्लेख िररएको छ।
२.२ पन्ध्रौं योजना (आ. व.२०७६।७७-२०८०।८१)
समृि नेपाल सनखी नेपालीको दीघइकागलन सोच गलएको पन्रौं र्ोजनाले सम्मननत, ्वागधन र
समाजवाद उन्मनख अथइतन्र सवहतको समान अवसर प्राप्त ्व््र्, त्तशत्तक्षत, सम्मागनत,
न को रुपमा त्तचनाउने
मर्ाइठदत र उच्चजीवन्तर भएका सनखी नािररक बसोबास िने मनलक
ाँ ी गनमाइण तथा सम्भावनाको पचणइ उपर्ोि
लक्ष्र् गलएको छ। समृविको सचचकमा मानवपचज
िने कनरा उल्लेख छ।रुपान्तरणका प्रमनख सं वाहकमा बौविक सम्पत्तिको अगधकार सं रक्षण
िरी नवप्रबतइनको प्रबिइन िररएको हननेछ र प्रववगधक वहसावले कनशल नवप्रबतइनत्तशल हनने
िरी र्नवा उद्यमत्तशलताको ववकास िररनेछ भनी उद्योि, बात्तणज्र् तफइको दीघइकागलन
रणनीगतहरु गलर्इएको छ।
आववष्कार र नवप्रबतइनका लागि उपर्नक्त
इ
वातावरण गसजइना िनइ लिानी तथा बौविक
सम्पत्तिको अगधकार सम्बन्धी कानननी तथा सं ्थाित ब्र्व्था सवहतको ्वचागलत सं र्न्र
र र्नवा उद्यमीलार्इ जोत्तखम बहन िनइका लागि प्रोत्साहन िनइ ववगभन्न कोयहरुको ब्र्व्था
िररनेछ।गनजीक्षेरको

सहकार्इमा

उद्यमत्तशलता

ववकास

केन्िहरुको

्थापना

िररनेछ।नेपालबाट दताइ भएका बौविक अगधकार सम्बत्तन्धत पेटेन्ट, गडजार्इन भौिोगलक
पवहचान औद्योगिक गडजार्इन र्नवटगलटी मोडल ट्रेडमाकइ कवपरार्इट आठदको सं ख्र्ा अन्तराविर्
बौविक सम्पत्ति सं ्थाको ववश्वब्र्ावप डाटाबेसमा उल्लेख्र् बृवि िने।त्र् र ज्ञानमा आधाररत
ववकासका माध्र्मबाट असल, गसजइनत्तशल र ववश्लेयणात्मक सीपर्नक्त जनशत्तक्त ववकास िरी
समृि राि गनमाइण िनइका लागि ववज्ञान प्रववगध र अननसन्धानमा कनल ग्राह्थ उत्पादनको
३.५ प्रगतशत लिानी िररनेछ।र्सले िदाइ अननसन्धान तथा ववकासका लागि शैत्तक्षक
प्रणालीमा सनधार, अननसन्धान तथा ववकासलार्इ प्रोत्साहन, गसजइनत्तशलता, गसजइनाको सं रक्षण
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र सं म्बिइन िररनेछ।अननसन्धानबाट प्राप्त नगतजाहरुको आधारमा ब्तन तथा सेवाको िनण्तर
अगभबृवि िने प्रणालीको ववकास िररनेछ।अननसन्धान तथा ववकासको लागि आवश्र्क
त्र्ाङ्क प्रणालीको सनदृवढकरण िररनेछ।
उद्यमत्तशलता ववकास र बौविक सम्पत्ति
उद्यमत्तशल सं ्कृगतको ववकासले गसजइनत्तशल कार्इलार्इ आगथइक वक्रर्ाकलापमा जोड्न मद्यत
िने कनरालार्इ ्वीकार िरी उद्यमत्तशलता ववकास,नवप्रबतइन, परम्पराित ज्ञानको उपर्ोिमा
सहर्ोि पनग्ने िरी ववद्यमान नीगत तथा कानननहरु पररमाजइन िररनेछ।नववन आववष्कारजन्र्
ज्ञान, सीप र क्षमता सम्बन्धी उद्यम प्रबिइन िनइ तहित सरकारको सह-लिानीमा बैंक र
ववत्तिर् सं ्थाहरु माफइत गसजइनत्तशल ववत्तिर् कोयमा (Innovative Financing Fund) को
्थापना

र

प्रगत्पधी

खनला

कोय (Challenge Fund)

को

प्रभावकारी

उपर्ोि

िररनेछ।उद्यमीहरुको गसजइनत्तशलता र नवप्रबतइनको बौविक सम्पत्ति अगधकार सं रक्षणको
सनगनत्तितता िररनेछ।
उद्योि, बात्तणज्र् तथा आपचगतइ र बौविक सम्पत्ति
लिानीमैरी वातावरण गनमाइण िरी औद्योगिकरणलार्इ गतब्रता ठदन बौविक सम्पत्ति ऐन तजनम
इ ा
िने कनरा उल्लेख छ।नेपाली ब्तनलार्इ लेवगलङ्ग र ब्रात्तण्डङ्ग िरी गनर्ाइत बृवि िनन,इ अन्तराविर्
ब्र्ापारलार्इ प्रगतष्पधी र ब्र्ापक िराउन दे शित र ब्तनित ब्र्ापार ववववगधकरण तथा ब्तन
प्रमात्तणकरण लेवगलङ्ग ब्रात्तण्डङ्ग िरी िनण्तररर्ता अगभबृि िननइ र बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण
र सम्बिइन िननल
इ ार्इ च ननौतीको रुपमा गलर्इएको छ।र्ोजनाले गलएका रणनीगत र
कार्इनीगतहरुमा ब्र्ापार सम्बि बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी अगधकारको अन्तराविर् बजारमा
सं रक्षण र प्रबिइन िने , औद्योगिक बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण र प्रबिइन िनइ कानननी र
सं ्थाित ब्र्व्थालार्इ सनदृढ बनार्इने,्थानीर् तथा परम्पराित ज्ञान र सीपमा आधाररत
ब्तनहरुको बौविक सम्पत्ति सं रक्षणका लागि आवश्र्क ब्र्व्था िररनेछ र गनर्ाइत
न मा दताइ, सं रक्षण र प्रबिइन िनइ
सम्भ्र्ाब्र्ता ब्तनहरुको बौविक सम्पत्ति अन्र् मनलक
आवश्र्क सहर्ोि िररनेछ।
मानव सं शाधन ववकास, अननसन्धान तथा ववकास र बौविक सम्पत्ति
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बैज्ञागनक अध्र्र्न र अननसन्धान एबं ववज्ञान र प्रववगधको आववष्कार, उन्नर्न र ववकासमा
लिानी अगभबृवि िने तथा बैज्ञागनक, प्राववगधक, बौविक र ववत्तशष्ट प्रगतभाहरुको सं रक्षण िने
राज्र्को नीगत रहे को छ।अध्र्र्न र अननसन्धानलार्इ उच्च महत्व नठदनन,अध्र्र्न र
न ार्इ
अननसन्धानको लागि सं ्थाित सं र्न्र तथा अन्तरगनकार् समन्वर् कमजोर हननल
सम्र्ाको रुपमा र अननसन्धान तथा ववकासको कार्इ अत्र्न्त सघन र बौविक कार्इ समेत
रहे कोले त्र्सलार्इ ज्ञानमा आधाररत भववश्र्को सम्पत्ति (Knowledge based future property)
को रुपमा गसजइना िनइसक्ननलार्इ च ननौतीको रुपमा गलर्इएको छ।अननसन्धान र ववकासलार्इ
ज्ञानको भण्डार (State of the Innovative Knowledge) को रुपमा ववकास िननइ लक्ष्र् गलर्इएको
र सो लक्ष्र् पनरा भएमा अध्र्र्न अननसन्धान र ववकासबाट औद्योगिक क्षेरको उत्पादनमा
सहर्ोि पनिेको हननेछ भन्ने अपेत्तक्षत पररणाम आंकलन िररएको छ ।
२.३ ऐन, तनयि ि सम्झौिाहरु
 पेटेण्ट, गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ ऐन,२०२२
(चौंथो सं शोधन- २०७४)
 प्रगतगलवप अगधकार ऐन, २०५९
 प्रगतगलवप अगधकार गनर्मावली, २०६१
 ट्रेडमाकइ कार्इ सं चालन ठदग्दशइन, २०७२
 कलेत्तक्टभ माकइको दताइ सम्बन्धी गनदे त्तशका, २०६७
अन्र् सम्बत्तन्धत कानननहरु:
•

ववदे शी लिानी तथा प्रववगध ह्तान्तरण ऐन,२०७५

•

न ी दे वानी सं वहता, २०७४
मनलक

•

सचचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४

•

औद्योगिक ब्र्वसार् ऐन,२०७६

•

नेपाल िनण्तर प्रमाण त्तचन्ह ऐन (Certification Mark Act, 1980)

•

भन्सार ऐन, २०६४,

•

कम्पनी ऐन, २०६३

•

उपभोक्ता सं रक्षण ऐन, २०७५

•

कालो बजारी गनर्न्रण ऐन, २०३२
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•

गनकासी पैिारी गनर्न्रण ऐन, २०१३

•

मठदरा ऐन, २०३१

•

साझेदारी ऐन, २०२०

•

प्रार्इभेट फमइ रत्तजिे शन ऐन, २०१४

•

ब्तनको प्रत्र्क्ष गबक्री व्र्व्थापन तथा गनर्मन िने ऐन,२०७४

•

सं ्था दताइ ऐन, २०३४

•

सचगतइजन्र् पदाथइ (गनर्न्रण र गनर्मन) िने ऐन, २०६८

नेपाल पक्षराि भएका सन्धी सम्झौताहरु तथा सद्र्ता
•(Paris Convention for the Protection of Industrial Property), 1883
•(Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works),1886
•WIPO Convention (World Intellectual Property Organization –WIPO),1997
• Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs ), 2004
पेटेन्ट,गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ ऐन,२०२२ मा भएका मनख्र् ब्र्व्था
 दताइको आधारमा औद्योगिक सम्पत्तिको खासिरी पेटेन्ट गडजार्इन र ट्रेडमाकइ सं रक्षण
िरे को,
 ग्राह्यता गमगतको सनववधा,
 ववदे शी औद्योगिक सम्पत्तिलार्इ पगन दताइ भएको आधारमा सं रक्षण प्रदान िररएको,
(No registration,No protection)
न र् त्तजम्मेवारी उद्योि ववभाि तोवकएको,
 औद्योगिक सम्पत्ति प्रशासन िनेमख्
 उद्योि ववभािले प्रशासगनक कार्इ र अधइ न्र्ावर्क गनकार्को समेत काम िने,
 तोवकएको ववगभन्न आधारमा औद्योगिक सम्पत्ति दताइ िनइ र्इन्कार िनइ सक्ने ब्र्व्था,
 दावीववरोधको लागि औद्योगिक सम्पत्ति बनलेवटन प्रकाशन,
 औद्योगिक सम्पत्तिको नववकरण, नामसारी, अगभलेत्तखकरण लिार्तका कार्इहरु िररने,
 उद्योि ववभािले पवहलो कोटइ बराबरको अगधकार प्रर्ोि िरी फैसला िने आठद ।
औद्योगिक ब्र्वसार् ऐन, २०७६
 दफा२४ मा आर्कर सम्बन्धी छन ट,सनववधा वा सहनगलर्त सम्बन्धी व्र्ब्थामा बौविक
सम्पत्तिको सं रक्षण िदाइ ववगभन्न छन ट,सनववधा र सहनगलर्तको ब्र्व्था िरे को छ,
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 उपदफा २ (च) मा कननै ब्र्त्तक्तले बौविक सम्पत्ति गनर्ाइत वापत प्राप्त रोर्ल्टी आर्मा
लाग्ने आर्करको दरमा पत्तच्चस प्रगतशतले छन ट,
 उपदफा २ (छ) मा कननै ब्र्त्तक्तले बौविक सम्पत्तिको ह्तान्तरणिारा गबक्री िरी
प्राप्त िरे को आर्मा लाग्ने आर्करको दरमा पचास प्रगतशतले छन ट,
 उद्योिले नेपालमा दताइ भएको बौविक सम्पत्ति अन्तिइतको औद्योगिक सम्पत्तिको
्वदे शमा सं रक्षण िदाइ लािेको खचइ आर्कर प्रर्ोजनको लागि कवट्ट िनइ पाउने,
 उद्योिले आफचले प्राप्त िरे को बौविक सम्पत्ति सं रक्षणका लागि ववदे शमा दताइ िदाइ
लािेको शनल्क आर्कर प्रर्ोजनका लागि खचइ कट्टी िनइ पाउने,
 दफा २७ मा मवहला उद्यमीका लागि थप सनववधा अन्तिइत उपदफा २ मा प्रचगलत
कानननमा जननसनकै कनरा लेत्तखएको भए तापगन मवहला उद्यमीको मार ्वागमत्वमा
रहने िरी दताइ भएको उद्योिमा प्रर्ोि िररने औद्योगिक सम्पत्ति दताइ िराउाँदा प्रचगलत
काननन बमोत्तजम लाग्ने द्तनरमा बीस प्रगतशत छन ट हननेछ ।
कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ६ को उपदफा १ (क) अननसार
कम्पनी दताइ र्इन्कार िनइ सवकने ब्र्व्था: प्र्ताववत कम्पनीको नाम अत्तघ दताइ भर्इ कार्म
रहे को कननै कम्पनीको नाम वा ट्रेडमाकइको नामसाँि गमल्ने भएमा वा भ्रम गसजइना हनन सक्ने
िरी त्र््तो कम्पनीको नाम वा ट्रेडमाकइको नामसाँि गमल्दोजनल्दो हनने भएमा कार्ाइलर्ले
कम्पनी दताइ िनइ र्इन्कार िनइ सक्नेछ ।
भन्सार ऐन, २०६४
दफा ६८ मा बौविक सम्पत्ति उपरको अगधकार उल्लघंन िरी गनकासी वा पैिारी हनन
लािेको मालब्तन रोक्का िनइ गनबेदन ठदन सक्ने ब्र्व्था रहे को छ।उपदफा (१) मा प्रचगलत
काननन बमोत्तजम कननै ब्र्त्तक्तले प्राप्त िरे को पेटेन्ट गडजार्इन र ट्रेडमाकइ प्रगतगलवप
अगधकारज्ता बौविक सम्पत्ति उपरको अगधकार उल्लं घन िरी कसै ले कननै मालब्तन पैिारी
वा गनकासी िनइ लािेमा सरोकारवाला ब्र्त्तक्तले त्र््तो गनकाशी वा पैिारी रोक्का िनइ प्रमाण
सवहत सम्बत्तन्धत भन्सार अगधकृत समक्ष गनवेदन ठदन सक्नेछ।उपदफा २ मा उपदफा १
बमोत्तजम गनबेदन परे मा सम्बत्तन्धत भन्सार अगधकृतले त्र््तो मालब्तन भन्सार कार्ाइलर्मा
रोक्का राखी सो सम्बन्धमा आवश्र्क कारवाहीको लागि सम्बत्तन्धत गनकार् वा अगधकारी
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समक्ष लेखी पिाउनन पनेछ।उपदफा ३ मा उपदफा २ बमोत्तजम लेत्तख आएमा त्र््तो
गनकार् वा अगधकारीले सो सम्बन्धमा प्रचगलत काननन बमोत्तजम कारवाही टन ङ्गो लिार्इ भन्सार
कार्ाइलर्लार्इ जानकारी ठदनन पनेछ।उपदफा ४ मा उपदफा ३ बमोत्तजमको गनकार् वा
अगधकारीले प्रचगलत काननन बमोत्तजम कारवाही िदाइ त्र््ता मालब्तन जफत हनने िहर िरे मा
भन्सार अगधकृतले सो मालब्तन त्र््तो गनकार् वा अगधकारीसमक्ष बनझार्इ ठदनन पनेछ ।
ववदे शी लिानी तथा प्रववगध ह्तान्तरण ऐन, २०७५
ऐनको पररभाया खण्डमा प्रववगध ह्तान्तरण भन्नाले उद्योि र ववदे शी लिानी कताइ बीच
दे हार्को कनराको सम्बन्धमा सम्झौता िरी िररने प्रववगधको ह्तान्तरण सम्झनन पदइछ।
१.

पेटेन्ट, गडजार्इन, ट्रेडमाकइ, ब्र्ापाररक ख्र्ाती (िनडवील), प्राववगधक ववत्तशष्टता, सनर
(फमनल
इ ा) र प्रकृर्ा,

२.

उपर्ोि र्इजाजत (र्नजसइ लार्इसेन्स) प्राववगधक जानकारी प्रदान (नो हाउ सेर्ररङ्ग)
वा प्राववगधक ज्ञानको प्रर्ोि (फ्रेन्चार्इज),

३.

वैदेत्तशक प्राववगधक सल्लाहकार,ब्र्व्थापन तथा बजार सेवा उपलब्ध िराउने वा
अन्र् प्राववगधक सीप वा ज्ञान ।

ववदे शी लिानी भन्नाले ववदे शी लिानी कताइले उद्योि वा कम्पनीमा िरे को लिानीमा प्रववगध
ह्तान्तरणिारा भएको लिानीलार्इ समेवटएको छ । दफा ३३ मा राविर् ब्र्वहार िररने
ब्र्व्थामा ववश्वब्र्ापार सं ििन अन्तिइत िररएका सम्झौतामा उल्लेत्तखत बौविक सम्पत्तिको
गसजइना, त्र्सका सीमा, हक ह्तान्तरण वा प्रर्ोिमा अगनवार्इ अननमती गलननपने (कम्पलसरी
लार्इसेत्तन्सङ्ग) अव्थामा राविर् ब्र्वहार निररने कनरा उल्लेख छ ।

गनकाशी पैिारी (गनर्न्रण) ऐन, २०१३
ऐनको दफा ३ (ण) ले पेटेण्ट, ट्रेडमाकइ, प्रगतगलवप अगधकार,औद्योगिक ववज्ञापन,
भौिोगलक पवहचान, िो्र् सचचना ज्ता बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण िनइका लागि
गनकाशी पैिारीलार्इ मनाही वा गनर्न्रण िनइ नेपाल सरकारलार्इ अगधकार प्रदान
िरे को छ।भौिोगलक त्तचन्हको सन्दभइमा नेपालका कनन कनन क्षेरबाट उत्पाठदत हनने
कनन कनन ब्तनहरुको सं रक्षण हननपन ने हो, नेपाल सरकारले सो ब्तनहरु सचत्तचकृत िरी
सं रक्षणका लागि काननन समेत बनाउनन पने अव्था छ ।
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न ी दे वानी सं वहता, २०७४
मनलक
दफा २५४ र २५६ मा बौविक सम्पत्तिलार्इ अन्र् सम्पत्ति सरह है गसर्त प्रदान िरे को
छ।
अन्तशनल्क गनदे त्तशका, २०६८ को पररमाजइन २०७६
अननसार अन्तशनल्क लाग्ने कननै नर्ााँ उत्पादन तथा ब्राण्डको र्इजाजत सम्बन्धी ब्र्व्थामा
उद्योि ववभािबाट ट्रेडमाकइ प्रमाणपर प्राप्त भएपगछ मार आन्तररक राज्व ववभािमा ्वीकृगत
माि िननइ पने प्रावधान रहे को छ । ट्रेडमाकइ प्राप्त भैनसकेको अव्थामा उद्योि ववभािले
ट्रेडमाकइ दताइ प्रर्ोजनका लागि औद्योगिक सम्पत्ति बनलेवटनमा सचचना प्रकाशन िने गनणइर्
िरी सो को जानकारी आन्तररक राज्व ववभािलार्इ िराएमा उक्त परका आधारमा नर्ााँ
ब्तन वा ब्राण्ड उत्पादन अननमती प्रदान िने

व्र्व्था रहे को छ ।

सचगतइजन्र् पदाथइ (गनर्न्रण र गनर्मन िने) ऐन, २०६८
ऐनको दफा ७ मा सचगतइजन्र् पदाथइको उत्पादन तथा गबक्री ववतरण िदाइ लेबल, ट्रेडमाकइ,
-र्ाइपसइ तथा ्र्ावकङ्ग िदाइ गनम्न वववरण खनलाउनन पने कनरा उल्लेख छ,
क.

न तथा ट्रेडमाकइ त्तचन्ह
प्रचगलत काननन बमोत्तजम दताइ िरार्इएको लेबल

ख. उत्पादको नाम िे िाना र सचगतइजन्र् पदाथइमा रहे को गनकोवटनको मारा
ि. तोवकएका अन्र् हागनकारक तत्व एबं आवश्र्क कनराहरु
उत्पादकले सचगतइजन्र् पदाथइको ्र्ाकेट तथा -र्ाइपसइमा नावालकलार्इ आकयइण िने कननै पगन
वकगसमको लोिो त्तचन्ह शब्द र त्तचर राख्न पाउने छै न । कसै ले अन्र् उद्योि तथा उत्पादनको
ब्राण्ड तथा ट्रेड नाम राखी सचगतइजन्र् पदाथइ उत्पादन िनइ पाउने छै न भन्ने ब्र्व्था रहे को
छ ।
सचगतइजन्र् पदाथइ (गनर्न्रण र गनर्मन िने) गनर्मावली, २०६८
गनर्म ६ मा ्र्ाकेट र्ाइपरमा उल्लेख िनइ नहनने कनरामा सचगतइजन्र् पदाथइको ववज्ञापन वा
न वा ट्रेडमाकइ त्तचन्ह अं वकत िनइ नपार्इने कनरा उल्लेख िररएको छ ।
प्रबिइन हनने िरी लेबल
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ब्तनको प्रत्र्क्ष गबक्री सम्बन्धी गनर्मावली, २०७६
गनर्मावलीको अननसचत्तच-१ मा प्रत्र्क्ष गबक्री वा ववतरणको लागि र्इजाजतपर प्रदान निररने
ाँ ा नम्बर ट्रेडमाकइ दताइ निररएका व्तनलार्इ रात्तखएको छ ।
व्तन अन्तिइत बनद
सचचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ मा भएको ब्र्व्था
ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ (ि) अननसार सावइजगनक गनकार्मा रहे को बौविक सम्पत्तिको
सं रक्षण सम्बत्तन्ध सचचनाहरु सचचनाको हक सम्बन्धी प्रर्ोजनका लागि प्रवाह िररने छै न भन्ने
ब्र्व्था रहे को छ।बौविक सम्पत्तिलार्इ अन्र् सम्पत्ति सरह मागनएकोले बौविक सम्पत्तिलार्इ
िोपगनर् राख्ननपने भनी ब्र्ाख्र्ा िररएको छ ।
उपभोक्ता वहत सं रक्षण ऐन,२०७५ तथा गनर्मावलीमा भएको ब्र्व्था
पररभाया खण्डको रनटीपचणइ उत्पादनमा बौविक सम्पत्तिको अगधकार प्राप्त उत्पादन कम्पनीले
उत्पादन िरे को भन्दा भन्दा फरक वा चोरी वा नक्कल िरे को उत्पादन भनी पररभावयत
िरे को छ । दफा ६ मा लेवल नलिार्इएको ब्तन नेपालमा पैिारी र गबक्री िनइ पार्इने छै न
भगनएको छ र अननसचत्तच ३.१२ मा अननिमन िदाइ ब्तनको गबक्रीमा ट्रेडमाकइ लिार्तका
बौविक सम्पत्तिको चोरी वा नक्कल िरे को वा निरे को हे नप
इ न ने ब्र्व्था रहे को छ ।
गनर्ाइतमा अननदान प्रदान िने कार्इववगध,२०७५
कार्इववगधको दफा ३ को उपदफा ३ मा नेपाल सरकारले राविर् ्तरको सामचवहक ट्रेडमाकइ
दताइ िरे को व्तनको गनर्ाइतमा सो अननसचत्तचमा उल्लेख भएको प्रगतशतमा एक प्रगतशत थप
अननदान रकम उपलब्ध िराउनेछ । अननसचत्तच-२ मा सचत्तचकृत व्तनहरुको उत्पादनको कनल
गनर्ाइत मचल्र्मा ३ प्रगतशत निद अननदान ठदने र ती व्तनहरुमा राविर् ्तरको सामचवहक
ट्रेडमाकइ दताइ िरे को भए थप १ प्रगतशत अननदान ठदने ब्र्व्था छ ।
ब्र्ापार घाटा न्र्चगनकरण िने कार्इर्ोजना, २०७६
नेपाल एवककृत ब्र्ापार रणनीगत (NTIS) २०१६ मा समाबेश भएका ९ वटा ब्तनको कत्तम्तमा
न मा सामचवहक त्तचन्ह दताइ िने लक्ष्र् रात्तखएको छ ।
५ वटा मनलक
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ाँ ी अननदान कार्इगबगध, २०७६
नवप्रबतइन शनरुवाती पचज
नववनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आववष्कार कताइ उद्यमी ब्र्वसार्ी ब्र्त्तक्त वा सं ्थालार्इ
ाँ ीको रुपमा अननदान उपलब्ध
त्र््तो उद्यम तथा ब्र्वसार् सं चालन िनइको लागि शनरुवाती पचज
िराउने सम्बन्धी र्स कार्इववगध अननसार कनल लाितको बढीमा ५० प्रगतशत सम्ममा नबढ्ने
िरी अगधकतम ५० लाख रुपैर्ासम्म मन्रालर्ले अननदान प्रदान िनइ सक्नेछ।
कोरोनाको कारण उत्पन्न ब्र्वसावर्क अवसर उपर्ोि िनइ नवप्रबतइनकारी कार्इमा लिानी
ाँ ी
प्रोत्साहन िनइ चाहने उद्यमी ब्र्वसार्ीलार्इ २ प्रगतशत ब्र्ाजदरमा कजाइको रुपमा पचज
ाँ ा नम्बर ५९
उपलब्ध िराउने कनरा आगथइक बयइ २०७७।७८ को बजेट बक्तब्र्को बनद
मा उल्लेख भए बमोत्तजम राविर् र्ोजना आर्ोिबाट सावइजगनक सचचना आह्वान भैसकेको
छ।
आगथइक बयइ २०७७।७८ को नीगत तथा कार्इक्रम र बजेट बक्तब्र्मा बौविक सम्पत्ति
 बैज्ञागनक अननसन्धान, प्रववगधको ववकास तथा नवप्रवतइन एबं बौविक प्रगतभालार्इ
प्रोत्साहन लिार्तका कार्इहरु समाबेश िररनेछ।नर्ााँ प्रववगध र ज्ञानको ववकास एबं
वव्तारको लागि अननकचल वातावरण गसजइना िरी लिानी बृवि िररनेछ।
 एउटै व्तन उत्पादन िने उत्पादकहरुको समचह बनार्इ सामचवहक ट्रेडमाकइ प्रर्ोि
िररनेछ।
 कोरोनाका कारण उत्पन्न ब्र्वसावर्क अवसरको उपर्ोि िनइ नवप्रवतइनकारी कार्इमा
लिानी प्रोत्साहन िनइ चाहने उद्यमी ब्र्वसार्ीलार्इ २% ब्र्ाजदरमा उपलब्ध िरार्इने
ाँ ीका लागि रु. ५० करोड ब्र्व्था िररएको छ।
नवप्रवतइन सनरुवाती पचज
 ्वदे शी कच्चापदाथइ प्रर्ोि िरी आन्तररक उत्पादन बृवि िनइ सामचवहक ट्रेडमाकइ
प्रर्ोि िनइ पाउने ब्र्व्था िररनेछ।
 त्तचर्ा,कफी,अग्र्ाइगनक तरकारी, वपउने पानी तथा जगडबनटीजन्र् ब्तनको उत्पादनलार्इ
ब्रात्तण्डङ्ग िरी गनकाशी िनइ प्रोत्साहन िररनेछ।
 गनजीक्षेरको नवप्रबतइन,सक्षमता,स्रोत साधन एबं उद्यमत्तशलताको पचणइ उपर्ोि िदै
आगथइक क्षमता बढाउने ।
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२.५ संस्थागि िथा संिचनात्िक ब्यवस्था
उद्योि, बात्तणज्र् तथा आपचगतइ मन्रालर्:
नेपाल सरकार (कार्इ-ववभाजन) गनर्मावली, २०७४ अननसार बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण
सम्बन्धी कार्इ उद्योि, बात्तणज्र् तथा आपचगतइ मन्रालर्को कार्इक्षेर गभर परे को छ, मन्बालर्ले
पेटेन्ट गडजार्इन ट्रेडमाकइ भौिोगलक सं केत तथा औद्योगिक बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी नीगत
काननन मापदण्ड कार्ाइन्वर्न र प्रबिइन एबं सो सम्बन्धी अन्तराविर् सं घ सं ्थासाँि सम्पकइ
र समन्वर्को कार्इ िदइछ।मन्रालर्मा

नीगतित सहजीकरणका लागि औद्योगिक तथा

लिानी प्रविइन महाशाखा वैदेत्तशक लिानी तथा बौविक सम्पत्ति शाखा रहे को छ।उक्त
महाशाखाका कार्इहरु दे हार् अननसार रहे का छन् ।
 औद्योगिक बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी नीगत तथा मापदण्ड गनमाइण सम्बन्धी कार्इहरु,
 औद्योगिक बौविक सम्पत्तिको प्रबिइन सम्बन्धी कार्इहरु,
 ब्र्ापार सम्बि बौविक सम्पत्ति (Trade Related Intellectual Property-TRIPS)
सम्बन्धी कार्इहरू,
 औद्योगिक बौविक सम्पत्तिको गनर्मन र अननिमन सम्बन्धी कार्इहरू,
 बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्र् सरोकारवाला गनकार्साँि समन्वर् सम्बन्धी कार्इहरु,
 World Intellectual Property Organization (WIPO) को सम्पकइ ववन्दन सम्बन्धी
कार्इहरु,
 राविर् बौविक सम्पत्तिको अननसन्धान र ववकास सम्बन्धी कार्इहरु,
 बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी कानननको तजनम
इ ा तथा कार्ाइन्वर्न सहजीकरण सम्बन्धी
कार्इहरु,
 बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी क्षमता ववकास सम्बन्धी कार्इहरु,
 बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी तोवकएका अन्र् कार्इहरु,
उद्योि ववभाि:
औद्योगिक सम्पत्ति कानननको कार्ाइन्वर्न उद्योि ववभािबाट सम्पादन हनाँदै आएको छ।पेटेन्ट,
गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ ऐन, २०२२ ले औद्योगिक बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण सम्बन्धी
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कार्इहरु िनइका लागि नेपाल सरकारले छन ट्टै ववभाि ्थापना िने पररकल्पना िरी त्र््तो
ववभाि ्थापना नभएसम्मका लागि उद्योि ववभािले उक्त कार्इहरु िदै आर्रहे को छ।

-æljefuÆ eGgfn] g]kfn ;/sf/n] g]kfn /fhkqdf ;"rgf k|sflzt u/L tf]lslbPsf]
ljefu ;D´g' k5{ / To:tf] gtf]lsP;Dd pBf]u ljefunfO{ ;D´g' k5{ -k]6]06,
l8hfog tyf 6«]8dfs{ P]g, @)@@ sf] bkmf @-3__
उद्योि ववभािले औद्योगिक सम्पत्ति प्रशासनमा खासिरी तीन प्रकारका कार्इहरु िदइछ।
१. प्रशासगनक कार्इहरु (Administrative Functions): पेटेन्ट, गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइको दताइ,
नववकरण, नामसारी, हक ह्तान्तरण, अगभलेखाङ्कन,

अगभलेख ब्र्व्थापन तथा अननिमन

आठद कार्इहरु माफइत औद्योगिक सम्पत्तिका धनीको हक र अगधकारको सं रक्षण िने ,
२. प्रबिइनात्मक कार्इहरु (Promotional Functions): औद्योगिक सम्पत्तिको सं रक्षणका लागि
अगभमनखीकरण, जनचेतना सचेतना अगभबृवि, क्षमता अगभबृवि तथा प्रबिइनात्मक कार्इहरु िने ,
३. अधइन्र्ावर्क कार्इ(Quasi Judicial Functions):

औद्योगिक

सम्पत्तिको

अगधकारको

उल्लघंन, अनगधकृत प्रर्ोि र चोरीमा परे का उजनरी गनवेदन तथा दाववववरोध उपर जााँचबनझ
िरी अधइन्र्ावर्क अगधकारको प्रर्ोि िरी न्र्ार् गनरुपण िने ।
उद्योि ववभािले ववश्व बौविक सम्पत्ति सं ििन (WIPO) को सं म्पकइ कार्ाइलर्को रुपमा समेत
कार्इ िदै आर्इरहे को छ।हाल उद्योि ववभािमा एकल ववन्दन सेवा केन्ि सवहत कनल ७०
जनाको दरबन्दी भएतापगन औद्योगिक सम्पत्ति सं रक्षण शाखा (क) र (ख) मा राजपरावङ्कत
विगतर् श्रे णीका दनर्इजना गनदे शक उपसत्तचव सवहत कनल १२ जनाको दरबन्दी रहे को छ भने
हाल कार्इरत कमइचारीको सं ख्र्ा दे हार् अननसार रहे को छ ।
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औद्योगिक सम्पत्ति शाखाको वतइमान सं ििन सं रचना र कार्इवववरण
क्र.

पदको नाम

सेवा/समनह

सं ख्र्ा

कार्इवववरण

स.
औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क)
१

गनदे शक, रा.प.वि.

प्रशासन/सा.प्र.

१

२

शा. अ./रा. प. तृ.

प्रशासन/सा.प्र.

२

३

आवकइटे क्ट र्इत्तन्जगनर्र

र्इत्तन्ज/आवकइटे क्ट

१

पेटेन्ट तथा गडजार्इन
पररक्षण

४

कम्र्नटर अपरे टर

ववववध

१

५

नार्व सनब्बा

प्रशासन/सा.प्र.

२

औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (ख)
६

गनदे शक, रा.प.वि.

प्रशासन/सा.प्र.

१

७

शा. अ./रा. प. तृ.

प्रशासन/सा.प्र.

२

८

कम््र्नटर अगधकृत

ववववध

१

९

नार्व सनब्बा

प्रशासन/सा.प्र.

२

ववववध

१

करार

२

१ का.स. करार

दनबै शाखाको लागि
१०

कम््र्नटर अपरे टर

११

कार्ाइलर् सहर्ोिी

जम्मा

१६

औद्योगिक सम्पत्ति शाखाको कार्इहरु
 पेटेन्ट गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइको दताइ, नववकरण, नामसारी, हक ह्तान्तरण, प्रर्ोि
अननमती, अगभलेख सं शोधन तथा अगभलेत्तखकरण लिार्तका कार्इहरु िने ,
 औद्योगिक सम्पत्तिको आवेदनलार्इ दावव ववरोधका लागि औद्योगिक सम्पत्ति बनलेवटनमा
प्रकाशन िने ,
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 ववदे शी लिानी तथा प्रववगध ह्तान्तरण आकवयइत हनने औद्योगिक सम्पत्तिको सम्बन्धमा
सहजीकरण िने ,
 औद्योगिक सम्पत्ति सम्बत्तन्धत अगभलेख ब्र्व्थापन िने ,
 औद्योगिक सम्पत्तिको सं रक्षण सम्बन्धी जनचेतना जिाउने र प्रबिइनको काम िने,
 बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी राविर् अन्तराविर् तागलम तथा सेगमनारमा प्रगतगनगधत्व
जनाउने,
 औद्योगिक सम्पत्तिको प्रर्ोिका सम्बन्धमा अननिमन िने,
 औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी अन्र् तोवकएका कार्इहरु िने ।
अधइ न्र्ावर्क गनकार्को रुपमा उद्योि ववभािका महागनदे शक तथा काननन शाखाको कार्इ:
औद्योगिक सम्पत्तिको हक अगधकार सनरत्तक्षत िनइ उद्योि ववभाि अन्तिइतको औद्योगिक
सम्पत्ति शाखाबाट प्रारत्तम्भक र सारभचत पररक्षण िरी औद्योगिक सम्पत्तिको आवेदनमा दावव
ववरोधको लागि औद्योगिक सम्पत्ति बनलेवटनमा सचचना (Pre-Opposition) प्रकाशन िररन्छ,
बनलेवटनलार्इ उद्योि ववभािको वेवसार्इडमा अपलोड िररन्छ।वेवसार्इटमा प्रकात्तशत भएको र
र्स उपर कोही कसै को दावव ववरोध भए ९० ठदन गभर उद्योि ववभािमा उजनरी िननइ हनन
भनी राविर् ्तरको पगरकामा सचचना प्रकाशन िररन्छ।म्र्ाद गभर परे का उजनरीहरुमा उद्योि
ववभािका महागनदे शकले त्तजल्ला अदालतको न्र्ार्धीस सरहको अगधकार प्रर्ोि िरी दनबै
पक्षलार्इ मनागसव मावफकको मौका ठदर्इ छानववन िरी फैसला िने ब्र्व्था रहे को
छ।उद्योि ववभािको महागनदे शकबाट भएको फैसला उपर त्तचि नबनझेमा ३५(पैगतस) ठदन
गभर उच्च अदालतमा पननराबेदन ठदन सवकने ब्र्व्था रहे को छ।
सो बाहे क औद्योगिक सम्पत्ति चोरी लिार्तका अन्र् िननासो उजनरीहरु जननसनकै समर्मा पगन
उद्योि ववभािका महागनदे शक समक्ष ठदन सवकने र ववभािको काननन शाखाको गनदे शक
(काननन उपसत्तचव) को सहर्ोिमा दावव ववरोधमा परे को उजनरी र अन्र् िननासो उजनरीको
गनरुपण र फर्छ्यौटको कार्इ भैरहरे को छ।औद्योगिक सम्पत्तिको प्रशासन अन्र्र कननै शाखा
वा कार्ाइलर् नभएको कारणले उद्योि ववभाि अन्तिइतको औद्योगिक सम्पत्ति शाखाबाट
भैरहे को र उजनरी तथा िननासो हे ने कार्इ उद्योि ववभािको महागनदे शकबाट भैरहे को
छ।पेटेन्ट, गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ ऐन, २०२२ बमोत्तजम उद्योि ववभािबाट हनने गनणइर्मा
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त्तचि नबनझ्ने पक्षले सोही ऐनको दफा २७ बमोत्तजम उच्च अदालतमा पननराबेदन दताइ भर्इ
ती पननराबेदनहरु हाल उच्च अदालत पाटनले हे रररहे को छ।
नेपाल प्रगतगलवप अगधकार रत्तजष्टारको कार्ाइलर्M
नेपाल सरकार कार्इववभाजन गनर्मावली अननसार प्रगतगलवप अगधकार र सोसाँि सम्बत्तन्धत
ववयर् सं ्कृगत, पर्इटन तथा नािररक उड्डर्न मन्रालर्बाट सम्पादन हनने िरे को छ। प्रगतगलवप
अगधकारको सं रक्षण सम्बन्धी कार्इका लागि सो मन्रालर् अन्तिइत प्रगतगलवप अगधकार
रत्तजष्टारको कार्ाइलर् रहे को छ।नेपाल सरकार प्रशासन सेवा, सामान्र् प्रशासन समचहको
राजपरावङ्कत विगतर् श्रे णीको कार्ाइलर् प्रमनख रहे को र्स कार्ाइलर्ले प्रगतगलवप अगधकार ऐन,
२०५९ र गनर्मावली ,२०६१ बमोत्तजम रचना ध्वनी अं वकत प्र्तनती वा प्रसारण दताइ िने
रोर्ल्टी सं कलनमा कननै पक्षको त्तचि नबनझेमा तोवकए बमोत्तजम उजनरी सनन्ने लिार्तका
कार्इहरु िदइछ।हाल प्रगतगलवप अगधकार रत्तजष्टारको कार्ाइलर्मा नेपाल प्रशासन सेवा, सामान्र्
प्रशासन समचह राजपरावङ्कत विगतर् श्रे णीको रत्तजष्टारको नेतत्ृ वमा कचल ११ जनाको दरबन्दीमा
कार्इरत कमइचारीबाट से वाप्रबाह भैरहे को छ।
उद्योि ववभािको सं ििनात्मक सं रचना:
उद्योि,बात्तणज्र् तथा आपचगतइ मन्रालर् अन्तिइत उद्योि प्रशासन सम्बन्धी कार्इको लागि
्थापना िररएको उद्योि ववभािको हालको कनल दरबन्दी ५६ जना र एकलववन्दन सेवा
केन्िको अ्थार्इ दरबन्दी ४१ जनाको रहे को छ।प्रशासन सेवाको राजपरावङ्कत प्रथम
श्रे णीको सहसत्तचव महागनदे शक ववभािीर् प्रमनख रहे को ववभािमा नौ जना गनदे शकहरु कार्इरत
छन।ववभाि अन्तिइतको औद्योगिक सम्पत्ति शाखा (क) र (ख) मा प्रशासन सेवाको
राजपरावङ्कत विगतर् श्रे णीको उपसत्तचव दनर्इजना गनदे शक कार्इरत छन्।उद्योि प्रशासनसाँि
सम्बत्तन्धत सेवालार्इ एकै िााँउबाट प्रदान िने उद्येश्र्ले वव.सं . २०७५ साल जेि दे त्तख एकल
ववन्दन सेवा केन्िको ्थापना िरी कम्पनी दताइ, ववदे शी लिानी ्वीकृगत, उद्योि दताइ तथा
अननमती, गभया सहजीकरण,ववदे शी मनिा सहजीकरण, ्र्ान दताइ तथा एत्तक्जम कोड ववतरण
र जग्िा सहजीकरण ज्ता कार्इहरु उद्योि ववभािको एकलगबन्दन से वा केन्िबाट प्रवाह
भैरहे को छ।ववभािको ववदे शी लिानी शाखाबाट सम्पादन हनने ववदे शी लिानी तथा प्रववगध
ह्तान्तरणको कार्इमा नेपालमा दताइ भएको कननै ववदे शी ट्रेडमाकइ कननै ्वदे शी उद्योिले
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प्रर्ोि िने भएमा ती दनर्इ पक्षबीच भएको सम्झौताको आधारमा गनदे शक सगमगतको बैिक
बसी गसफाररस िने प्रचलन अननसार औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका गनदे शकको पगन
सहभागितामा गनणइर् हनने िरे को छ।

भाग- ३
बौद्धिक सम्पवि सम्बन्ध्िी अन्ध्य क्षेत्रीय एवं अन्ध्ििााष्ट्ष्िय सष्ट्न्ध्ि
सम्झौिाहरु
पेटेन्ट, गडजार्इन, ट्रेडमाकइ, कवपरार्टज्ता बौविक अगधकार सं रक्षणको पहल आजभन्दा १
सर् ३६ वयइ पवहले दे त्तख भएको पार्न्छ।सन् १८८३ मा व्र्ापार सम्बि बौविक सम्पत्ति
अगधकार रक्षा र व्र्व्थापनका लागि पेररस कन्भेन्सन भएको गथर्ो।उक्त कन्भेन्सन मचलतः
पेटेन्ट तथा ट्रेडमाकइ रक्षामा केन्िीकृत गथर्ो।त्र्सको तीन वयइपिात् अथाइत ् सन् १८८६
मा व्र्ापार सम्बि बौविक सम्पत्ति अगधकारसम्बन्धी बनइ कन्भेन्सन भर्ो, जनन मचलतः
सावहत्र्, कला, सं िीतको कवपरार्ट सं रक्षणसाँि सम्बत्तन्धत गथर्ो भने सन् १९९४ मराकेशको
सम्झौता भई ववश्व व्र्ापार सं ििन ्थापना साँिसाँिै सन् १९९५ जनवरी १ दे त्तख
व्र्ापारसम्बि बौविक सम्पत्ति सम्झौता कार्ाइन्वनमा आएको पार्इन्छ ।
३.१ नेपालिा बौद्धिक सम्पविको संिक्षणका सम्बन्ध्ििा ववगिका भएका प्रयासहरु:
• बौविक सम्पत्ति सं रक्षणमा राज्र्को प्रगतविता ्वरूप नेपालमा वव.सं . १९९३ सालमा नै
पेटेण्ट, गडजार्न र ट्रेडमाकइ कानचन प्रचलनमा आएको गथर्ो।सो कानचनलाई पेटेण्ट, गडजार्न
र ट्रेडमाकइ ऐन, २०२२ ले प्रगत्थापन िर्ो ।

• र्ो ऐनले औद्योगिक सम्पत्तिको सं रक्षण सम्बन्धी पेररस महासत्तन्ध (Paris Convention for

the Protection of Industrial Property), १८८३ को प्रावधान अननकचल औद्योगिक सम्पत्ति
उपर एकागधकार प्राप्त िने प्रवक्रर्ा, एकागधकारको अवगध र उल्लं घनको अव्थामा प्राप्त हनने
उपचारको समेत व्र्व्था िरे को छ ।

• प्रगतगलवप अगधकारको सं रक्षणका लागि नेपालमा पवहलो पटक प्रगतगलवप अगधकार ऐन,
२०२२ जारी भएको गथर्ो।र्सलाई प्रगत्थापन िदै जारी भएको प्रगतगलवप अगधकार ऐन,
२०५९ वाट हाल प्रगतगलवप अगधकार सं रक्षणको कार्इ भैरहे को छ।प्रगतगलवप अगधकारको
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सं रक्षण तथा प्रबिइन सम्बन्धी कार्इहरु ववगभन्न गनकार्बाट हनाँदै आएकोमा सो प्रर्ोजनका
लागि २०६१ सालमा नेपाल प्रगतगलवप अगधकार रत्तजिारको कार्ाइलर्को ्थापना भएको
छ।
•बौविक सम्पत्ति सं रक्षणको क्षेरमा भएका अन्तराइविर् प्रर्ासमा सहभािी हनन नेपालले सन्
१९९७ मा ववश्व बौविक सम्पत्ति सं ििन (World Intellectual Property Organization –
WIPO) को सद्र्ता प्राप्त िर्ो।

•औद्योगिक सम्पत्ति सं रक्षण सम्बन्धी पेररस महासत्तन्ध (Paris Convention for the Protection
of Industrial Property, 1883)

को पगन नेपाल सन् २००१ मा पक्ष राि बनेको छ।

•र्सै िरी सन् २००४ मा ववश्व ब्र्ापार सं ििन (World Trade Organization – WTO ) को
सद्र्ता प्राप्त िरे साँिै र्सको अगभन्न अं िको रूपमा रहे को व्र्ापार सम्बि वौविक सम्पत्ति
अगधकार सम्झौता (Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
–TRIPs ) को समेत पक्षराि भएको छ ।
•त्र्सै िरी, वौविक सम्पत्तिको महत्वपचणइ ववधाका रुपमा रहे को प्रगतगलवप अगधकार सं रक्षणमा
अन्तराइविर् सहभागिताका लागि सावहत्तत्र्क तथा कलात्मक श्रृजनाको सं रक्षण सम्बन्धी वनइ
महासत्तन्ध (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works) १८८६
को सन् २००६ मा पक्ष राि बनेको छ ।
•नेपाल हालसम्म त्तचन्ह दताइका लागि व्तन र सेवाहरुको अन्तराइविर् विीकरण सम्वन्धी
नीस सम्झौता (Nice Agreement Concerning the International Classification of Goods
and Services for the Purposes of the Registration of Marks,1957) को पक्ष नभएतापगन
र्स सम्झौताले गनधाइरण िरे बमोत्तजम व्तन र से वाहरुलाई विीकरण िरी व्र्ापार र सेवा
त्तचन्हको दताइ हनाँदै आएको छ।

•नेपालमा बीउ गबजन ऐन, २०४५ ले वन्पगतको नर्ााँ प्रजागतको प्रजनकलाई सो नर्ााँ
जातको बीउ गबजनको ्वागमत्वको अगधकार प्रदान िने मौगलक वकगसमको(Sui-generis)
सं रक्षण प्रणालीको अवलम्बन िरी राविर् बीउ बीजन सगमगतको व्र्व्था समेत िरे को
छ।
•नेपालले जैववक ववववधता सम्बन्धी महासत्तन्ध (Convention on Biological Diversity –CBD)

, १९९१ मा ह्ताक्षर िरी अननमोदन िरे को छ। र्स अननरूप आननवंत्तशक सम्पदामागथ पहनाँच
र लाभको बााँडफााँड सम्बन्धी ब्र्व्था िननप
इ ने भएको छ।

24

•प्रगतगलवप अगधकार व्र्व्थाले मागनसको मौगलक रचनात्मक कामको सं रक्षण िदइछ। र््ता
कला, सावहत्र्, ज्ञान–ववज्ञान आठद क्षेरका रचनाहरूको प्रगतगलवप अगधकार र र्ससाँि
सम्बत्तन्धत ध्वगनअं कन, प्र्तनगत तथा प्रसारणको अगधकारको प्रभावकारी सं रक्षण सम्बधइन र
ववकास िनइ नेपाल प्रगतगलवप अगधकार रत्तजिारको कार्ाइलर्ले प्रगतगलवप अगधकार ऐन, २०५९
तथा गनर्मावली, २०६१ अननसार प्रगतगलवप अगधकारको सं रक्षण र सम्बिइन िनइ आवश्र्क
कामहरू िदइछ।
३.२ अन्ध्ििाष्ट्ष्िय सन्ध्िी सम्झौिा ि कायाान्ध्वयनको अवस्था
पेररस सम्झौता (Paris Convention) तथा ब्र्ापार सम्बि बौविक सम्पत्ति अगधकार (TRIPS)
सम्झौता र र्सको कार्ाइन्वर्नको अव्था:
 अन्तराइविर् ्तरमा बौविक सम्पत्ति सं रक्षणको शनरुवात सन् १८८३ को औद्योगिक
सम्पत्तिको सं रक्षण सम्बन्धी पेररस महासत्तन्ध (Paris Convention for the Protection
of Industrial Property) र सन् १८८६ को कलात्मक र सावहत्तत्र्क कार्इको सं रक्षण
सम्बन्धी बनइ महासत्तन्ध (Berne Convention for the Protection of Literary and
Artistic Works) को समर्दे त्तख नै भएको मान्न सवकन्छ।
 अन्तराइवट्रर््तरमा बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण र सम्बिइनका लागि ववश्व बौविक
न रािसं घको
सम्पत्ति सं ििन (WIPO) को महत्वपचणइ भचगमका रहे को छ।WIPO सं र्क्त
न
ववत्तशष्टीकृत सं ्थाहरुमध्र्े एक हो।सं र्क्त
रािसं घ र WIPO का वीचमा भएको
सम्झौता अननसार WIPO ले आफचिारा प्रशागसत सत्तन्ध र सम्झौताको आधारमा
न हरुको
सृजनात्मक बौविक वक्रर्ाकलापहरुको प्रवद्र्धन िनइ तथा ववकासोन्मनख मनलक
आगथइक, सामात्तजक एवं सां्कृगतक ववकासका लागि प्रववगध ह्तान्तरणको लागि
सहजीकरण िने कार्इ िदइछ।र्सले हाल २३ वटा अन्तराइविर् सत्तन्ध सम्झौताहरुको
व्र्व्थापन िननक
इ ो साथै बौविक सम्पत्तिको व्र्व्थापन र ववकासमा अन्तरसरकारी
सहर्ोि जनटाउने कार्इ समेत िदै आएको छ।
 बौविक सम्पत्ति अन्तिइतका औद्योगिक सम्पत्ति र प्रगतगलवप अगधकारको सं रक्षणका
लागि समर् समर्मा ववगभन्न क्षेरीर् एवं अन्तराइविर् प्रर्ासहरु भर् आएको
पार्न्छ।औद्योगिक सम्पत्तिको सं रक्षण सम्बन्धी पेररस महासत्तन्धले पेटेण्ट, गडजार्न,
व्र्ापाररक त्तचन्ह, भौिोगलक सं केत आठदज्ता औद्योगिक बौविक सम्पत्तिको
अन्तराइविर््तरमा सं रक्षणका लागि शनरुवात िरे को पार्न्छ।
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व्र्ापाररक त्तचन्हको सं रक्षणका सम्बन्धमा पेररस महासत्तन्धले आधारभचत व्र्व्था
िरे पगछ र््ता त्तचन्हहरुको अन्तराइविर् दताइका लागि त्तचन्हहरुको अन्तराइविर् दताइ
सम्बन्धी मेगिड सम्झौता (The Madrid Agreement concerning the International
Registration of Marks, 1891) र सो सम्बन्धी उपलेख (Protocol Relating to the
Madrid Agreement, 1989) ले एकल गनवेदनका आधारमा सो सम्झौता वा
उपलेखका केही वा सबै पक्ष रािहरुमा सं रक्षणका लागि माि िनइ सक्ने व्र्व्था
समेत िरे को पार्न्छ । व्र्ापाररक तथा सेवा त्तचन्हको अन्तराइविर् दताइ र सं रक्षणका
लागि सन् १९९४ मा Trademark Law Treaty को माध्र्मबाट थप व्र्व्थाहरु
समेत िररएको पार्न्छ।

 भौिोगलक सं केतहरुको अन्तराइविर् ्तरमा सं रक्षणका सम्बन्धमा पेररस महासत्तन्ध
पगछ सन् १९५८ को Protection of Appellations of Origin and their Registration
ववयर्क गल्बन सम्झौताले ववशेय व्र्व्था िरे को पार्न्छ।TRIPS ले पगन र्सका
न हरुलाई भौिोगलक सं केतको सं रक्षण िननप
सद्र् मनलक
इ ने दावर्त्व गनधाइरण िरे को र
वार्न र त्त्पररटका लागि अझ उच्च तहको सं रक्षण (Enhanced or Higher level
Protection) िननप
इ ने व्र्व्था समेत िरे को छ।र््तो उच्च तहको सं रक्षण अन्र् व्तन
वा उत्पादनका सम्बन्धमा समेत वव्तार िने ववयर् TRIPS Council मा बहसको रुपमा
रहे को छ।
 प्रगतगलवप अगधकारको सम्बन्धमा अन्तराइविर् ्तरमा कानचनी व्र्व्थाका लागि सन्
१८८६ मा ्वीटजरल्र्ाण्डको बनइमा आर्ोत्तजत अन्तराइविर् सम्मेलनले कलात्मक र
सावहत्तत्र्क कार्इको सं रक्षण सम्बन्धी बनइ महासत्तन्ध(Berne Convention for the
Protection of Literary and Artistic Works) को व्र्व्था िरे को पार्न्छ।र्ो
महासत्तन्ध सावहत्तत्र्क, बैज्ञागनक र कलात्मक कार्इको र्सका पक्ष रािहरुले सं रक्षण
िननप
इ ने ववयर्मा केत्तन्ित रहे को छ।र्समा प्रत्र्ेक सद्र् रािहरुले अन्र् रािका
नािररकहरुको रचना र सृजनालाई पगन आफ्ना नािररकहरु सरह नै समान रुपमा
प्रगतगलवप अगधकार उपलव्ध िराउननपने (National Treatment), प्रत्र्ेक सद्र्
रािहरुले केही न्र्चनतम आधारभचत प्रावधान सवहतको प्रगतगलवप अगधकार कानचन लािच
िननप
इ ने, प्रगतगलवप अगधकारको न्र्चनतम समार्ावगध सजइकको जीवनपगछ ५०
वयइसम्मको हननपन ने , दताइको औपचाररक प्रवक्रर्ा पचरा निरे पगन प्रगतगलवप अगधकारको
शनरुवात सृजनाको समर्दे त्तख नै शनरु हननपन ने व्र्व्था िररएको गथर्ो।
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 र्सका साथै प्रगतगलवप अगधकारसं ि सम्बत्तन्धत अगधकार (Related Rights) को
न
सम्बन्धमा रोम महासत्तन्धको नामले पगन त्तचगनने र UNESCO, ILO / WIPO बाट सं र्क्त
रुपले प्रशासन हनने प्र्तनतकताइ, फोनोग्राम उत्पादक र प्रशारण सं ्थाहरुको सं रक्षण
सम्बन्धी अन्तराइविर् महासत्तन्ध(The International Convention for Protection of
Performers, Producers of Phonograms and Broadcasting Organizations,
1961)को माध्र्मबाट प्रगतगलवप अगधकार सं रत्तक्षत सृजना र रचनाहरुलाई
प्रर्ोिकताइ समक्ष पनर्ाइउने“सम्बत्तन्धत अगधकार”को सं रक्षणको अन्तराइविर् व्र्व्था
समेत िररएको पार्न्छ।
 भच–उपग्रह, र्न्टरनेट ज्ता माध्र्मबाट सृजना र रचनाहरुको प्रशारण तथा गस.डी.,
गड.गभ.गड., कम््र्नटर ए्स र सफ्टवेर्र ज्ता सामग्रीहरुको ववकास सं िसं िै प्रगतगलवप
अगधकारको सं रक्षणका लागि नर्ााँ नर्ााँ च ननौतीहरु थवपएका छन् र र्सको समाधानका
लागि ववश्वव्र्ापी प्रर्ास पगन भैरहे का छन्।सचचना र प्रववगधको र्स र्निमा प्रगतगलवप
अगधकार सं रक्षणका लागि नर्ााँ नर्ााँ मापदण्डहरु तर्ार िने क्रममा WIPO ज्ता
सं ्थाहरु गनरन्तर प्रर्ासरत रहे को पार्न्छ।
 र्न्टरनेट सत्तन्धका रुपमा समेत पररत्तचत WIPO Copyright Treaty र WIPO
Performance and Phonogram Treaty को WIPO ले
पार्न्छ।र्ी सत्तन्धहरुले

र्न्टरनेटमा रहे का

सृजनात्मक

व्र्व्थापन

िरररहे को

कार्इमागथ

अनगधकृत

पहनाँचलाई गनर्न्रण िने अन्तराइविर् व्र्व्था िरे का छन् ।
 WIPO अन्तिइतका अन्तराइविर् सत्तन्ध, सम्झौताहरुले बौविक सम्पत्तिको सं रक्षणमा
महत्वपचणइ र्ोिदान पनर्ाइएतापगन र्स अन्तिइत वववाद समाधानको सं र्न्रको व्र्व्था
नभएकाले उल्लेत्तखत सत्तन्ध, सम्झौताहरुको कार्ाइन्वर्नमा वाधा उत्पन्न भएको महसचस
िरी सन् १९९५ मा ्थावपत ववश्व व्र्ापार सं ििन (WTO) मा प्रभावकारी वववाद
समाधान सं र्न्र सवहतको व्र्ापार सम्बि बौविक सम्पत्ति अगधकार सम्झौता -Trade
Related Aspects of Intullectual Property Rights –TRIPS) लाई समावेश िररर्ो।
 TRIPS ले बौविक सम्पत्तिको सं रक्षणका सम्बन्धमा महत्वपचणइ व्र्व्थाहरु िरे को
पार्न्छ।र्स सम्झौताले बौविक सम्पत्ति सं रक्षणका लागि न्र्चनतम मापदण्डहरु
गनधाइरण िरे को छ, जनन मापदण्डभन्दा तल नहनने िरी प्रत्र्ेक सद्र् रािले राविर्
कानचन गनमाइण िरी बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण िननप
इ ने हनन्छ।तर सो मापदण्डभन्दा
उच्च ्तरको सं रक्षण प्रदान िनइमा भने र्सले रोक लिाएको छै न।र्स सम्झौतामा
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प्रगतगलवप अगधकार र औद्योगिक बौविक सम्पत्ति अन्तिइत पेटेण्ट, औद्योगिक गडजार्न,
व्र्ापाररक त्तचन्ह, एकीकृत सवकइटको ढााँचा, भौिोगलक सचचक, अ्व्थ प्रगत्पधाइ
ववरुिको सं रक्षण र व्र्ापाररक िो्र्ताका सम्बन्धमा ववगभन्न व्र्व्थाहरु िररएको
छ।
 TRIPS सम्झौताले बौविक सम्पत्ति अन्तिइत दे हार्का ववयर्लाई समेटेको छः प्रगतगलवप
अगधकार र सो सं ि सम्बि अगधकारहरु,ट्रेडमाकइ(सगभइस माकइ समेत),भौिोगलक
सं केत,औद्योगिक गडजार्न,पेटेन्ट,एकीकृत सवकइटको ले–आउट गडजार्न र व्र्ापाररक
िो्र्ता आठद।
 व्र्ापार सम्बि बौविक सम्पत्ति अगधकार सम्झौता (वट्र्स) ले बनइ महासत्तन्ध र पेररस
महासत्तन्धले गनधाइरण िरे का बौविक सम्पत्तिहरुको सं रक्षणलाई समेत मान्र्ता प्रदान
िरे को छ। र्सका साथै र्ो सम्झौता ववश्व व्र्ापार सं ििनको अन्र् सम्झौताहरुमा
न को
व्र्व्था भएको भेदभाव निने गसिान्त (राविर् व्र्वहार र अगत सौववध्र्प्राप्त मनलक
व्र्वहार) मा आधाररत रहे को छ।
 पेटेण्टका सम्बन्धमा र्स सम्झौताले न्र्चनतम् २० वयइको सं रक्षण अवगध तोकेको
छ।र्समा पेटेण्ट धनीलाई गनजको आववष्कारको सम्बन्धमा एकलौटी अगधकार
प्रदान िरे तापगन केही अपवादहरुको समेत व्र्व्था िरे को छ।ज्तै धनीले आफ्नो
आववष्कारको व्र्वसावर्क उत्पादन निरे को अव्थामा सरकारले सो उत्पादनको
प्रगत्पधीलाई सो आववष्कार वा प्रवक्रर्ाको प्रर्ोि िनइ अगनवार्इ अननमगतपर
(Compulsory License) जारी िनइ सक्छ।
 र्सै िरी औद्योगिक गडजार्नका हकमा न्र्चनतम १० वयइको सं रक्षण अवगध समेत सो
सम्झौताले गनधाइरण िरको पार्न्छ।व्र्ापाररक त्तचन्ह र सेवा त्तचन्हका सन्दभइमा TRIPS
ले शनरुमा न्र्चनतम् ७ वयइको लागि दताइ िरी अनन्तकालसम्म नवीकरण िननप
इ ने
व्र्व्था िरे को छ।
न मा
 ख्र्ागतप्राप्त त्तचन्ह (Well Known Marks) का सम्बन्धमा त्र््तो त्तचन्ह कननै मनलक
न हरुलाई तोवकएको
दताइ नभएको भएतापगन सोको सं रक्षण िने दावर्त्व सद्र् मनलक
न हरुले भौिोगलक सचचकको सं रक्षण र र्सको अननत्तचत
छ।र्स सम्झौताले सद्र् मनलक
प्रर्ोिको रोकथामका लागि कानचनी व्र्व्था िननप
इ ने व्र्व्था िरे को छ।र्सले
न हरुले एकीकृत सवकइटको ढााँचाका लागि न्र्चनतम १० वयइको सं रक्षण
सद्र् मनलक
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प्रदान िननप
इ ने व्र्व्था िरे को छ भने, व्र्वसावर्क िो्र्ताको सं रक्षणको लागि कानचनी
व्र्व्था िननप
इ ने दावर्त्व पगन तोकेको छ।
 प्रगतगलवप अगधकारका सम्बन्धमा दताइववना नै सं रक्षण प्राप्त हनने र र््तो सं रक्षणको
अवगध सजइकको जीवनकालपर्इन्त र मृत्र्नपिात पगन न्र्चनतम ५० वयइसम्म हननपन ने
व्र्व्था िरे को छ।
 WTO र WIPO वीच २२ गडसेम्बर, १९९५ मा सम्पन्न सम्झौता वमोत्तजम WIPO ले
न हरुलाई सहर्ोि
WTO को TRIPS सम्झौता कार्ाइन्वर्नका लागि ववकासोन्मनख मनलक
िने िरे को छ।
 वववाद समाधानका लागि ििन भएको मध्र््थता तथा मेलगमलाप केन्ि -WIPO
Arbitration and Mediation Centre_ को कार्इ र्न्टरनेट डोमेन नाम (Domain
Name)को दनरुपर्ोिबाट उत्पन्न हनने सम्र्ाको समाधानसम्म वव्ताररत भएको
छ।र्स सन्दभइमा, आर्क्र्ान Internet Corporation for Assigned Names and
Numbers – ICANN) ले WIPO लाई ICANN को Uniform Domain Name Dispute
Policy अन्तिइत दताइ भएका वववाद समाधानका लागि आगधकाररकता प्रदान
(Accredit) िरे को छ । वववादहरु लाित र समर् प्रभावी रुपले पक्षहरुको भौगतक
उपत्त्थगत ववना पगन ववद्यनतीर् Online माध्र्मबाट समाधान िने िररएको समेत
पार्न्छ । बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी सचचनाहरुको ववश्वव्र्ापी रुपमा आदान प्रदान
िनइका लागि Worldwide global Intellectual property Information Network
न हरुको
(WIPOnet) नामक पररर्ोजना सन् १९९९ मा शनरु िरी सबै सद्र् मनलक
बौविक सम्पत्ति कार्ाइलर्हरुलाई सनरत्तक्षत नेटवकइको माध्र्मबाट जोड्ने कार्इ िरे को
न हरुले सच चनाहरुको ववश्वव्र्ापी रुपमा पहनाँच र
छ।र्सको माध्र्मबाट सद्र् मनलक
आदानप्रदानको सनववधा प्राप्त िरररहे का छन्।
 हाल बौविक

सम्पत्तिको

क्षेरमा नर्ााँ अवधारणाहरु, ज्तै

परम्पराित

ज्ञान

(Traditional Knowledge), परम्पराित सााँ्कृगतक अगभव्र्त्तक्त -Traditional Cultural
Expressions/Folklore), जैववक ववववधता (Biological Diversity), वातावरण सं रक्षण
ज्ता उदााँउदा ववयर्हरुमा समेत ववश्वव्र्ापी दृवष्टकोण (Global Approach) को
अवलम्बन िनइ थागलएको छ । र्सबाट ववद्यमान बौविक सम्पत्ति प्रणाली र
आननवंत्तशक सम्पदा र सो सं ि सम्बत्तन्धत परम्पराित ज्ञान तथा परम्पराित सााँ्कृगतक
अगभव्र्त्तक्त/लोकवाताइ (Genetic resources, Traditional Knowledge, Traditional
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Cultural Expression/Folklore) का बीचमा सम्बन्ध पवहचान िने कार्इको थालनी
समेत शनरु भएको छ।
न हरुका ्थानीर् र आठदवासी, जनजागत
 ववकासोन्मनख र अगतकम ववकगसत मनलक
समनदार्हरुको परम्पराित ज्ञान, परम्पराित सााँ्कृगतक अगभव्र्त्तक्त र आननवंत्तशक
सम्पदाको उपर्ोि िरी तथाकगथत नवआववष्कारको दावी िरी सोमागथ पेटेण्ट
लिार्तका साम्पत्तिक अगधकारको व्र्वसावर्क उपभोि िने प्रबृत्ति बढदै िर्रहे को
अव्थामा त्र््ता आननवंत्तशक सम्पदा एवं सााँ्कृगतक अगभव्र्त्तक्तका वा्तववक धनीको
पचव इ जानकारीमा सहमगत (Prior Informed Consent) गलननपने, त्र््ता धनीहरुलाई
सोको व्र्वसार्ीकरणबाट प्राप्त लाभको उत्तचत बााँडफााँड िननप
इ ने ज्ता बौविक
सम्पत्तिका सम्बन्धमा नर्ााँ अवधारणाहरु आएका छन्।
 र्स ववयर्मा जैववक ववववधता सम्बन्धी महासत्तन्ध र सो सम्बन्धी नािोर्ा उपलेख
(The Nagoya Protocol on Access and Benefit Sharing), खाद्यान्न र कृवयका लागि
आननवंत्तशक सम्पदा सम्बन्धी अन्तराइविर् सत्तन्ध (International Treaty on Genetic
Resources for Food and Agriculture, ITPGRFA) ज्ता

अन्तराइविर्

सत्तन्ध

सम्झौताहरुको व्र्व्था भएको छ।
 आननवंत्तशक स्रोतको उपर्ोि िरी वन्पगतको नर्ााँ प्रजागतको उत्पादन िने क्रममा
पचव इ जानकारीमा सहमगत गलननपने सोको व्र्वसावर्करणबाट प्राप्त लाभको गनष्पक्ष र
समन्र्ावर्क बााँडफााँड िननप
इ ने ज्ता ववयर्हरु पगन जैववक ववववधता सम्बन्धी
महासत्तन्ध ज्ता अन्तराइविर् सत्तन्ध सम्झौताले िरे बाट अन्तराइविर् ्तरमा बौविक
सम्पत्तिको क्षेर झन् झन् व्र्ापक र फरावकलो बन्दै िएको पार्न्छ।
 पेररस कन्भेन्सन तथा TRIPS का मनख्र् चारवटा पक्ष National Treatment, Priority
Rights, Well-Known Marks & Unfair Competition लार्इ राविर् बौविक सम्पत्ति
नीगत, २०७३ र हाल तजनम
इ ा भर्इ म्र्ौदा अत्तन्तम चरणमा पनिेको बौविक सम्पत्तिको
सं रक्षण सम्बन्धी ववधे र्कले समेटेको छ।
३.३ नेपाल आवद्ि नभएका केह बौद्धिक सम्पवि सम्बन्ध्िी अन्ध्य क्षेत्रीय एवं
अन्ध्ििााष्ट्ष्िय सष्ट्न्ध्ि सम्झौिाहरु:
१.Madrid

Agreement

Concerning

the

International

Registration

of

Marks,1891(Madrid System):
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 म्र्ागिड प्रणालीलाई बौठद्वक सम्पत्तिको ववयर्मध्र्े ब्र्ापार ब्र्वसार्को सं रक्षण तथा
प्रबिइनका लागि एक प्रमनख माध्र्मको रुपमा गलर्न्छ। र्ो प्रणाली गभर ववश्व
बौविक सम्पत्ति सं ि (WIPO) बाट प्रशासन हनने ब्र्ापार त्तचन्हको अन्तराइविर् दताइ
सम्बन्धी दनई महत्वपचणइ द्तावेज वक्रर्ात्तशल रहे का छन्।

 ब्र्ापार वा सेवा त्तचन्हको धेरै दे शहरुमा एकल दताइको माध्र्मबाट सं रक्षणका प्रदान
िनइ सन् १८९१ दे त्तख कार्ाइन्वर्नमा रहे को त्तचन्हको अन्तराइविर् दताइसम्बन्धी

Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks 1891
र Madrid Agreement मा भएका कमजोर पक्षलाई सनधार िरी पेररस महासन्धीका
सबै पक्षराि ्वीकार हननेिरी सन् १९९६ अवप्रल १ दे त्तख लािच भएको म्र्ागिड

उपलेख Protocol Related toMadrid Agreement 1989 कार्ाइन्वर्नमा ल्र्ार्एको
हो।
 म्र्ागिड प्रणालीको दनई वटा उद्देश्र् रहे का छन्ः (१) ब्र्ापार वा सेवा त्तचन्हहरुको
सं रक्षण प्रदान िने र (२) ब्र्ापार र सेवा त्तचन्हहरुको सं रक्षणलाई सहज बनाउने।

 सं रक्षण प्राप्त िनइ प्राकृगतक वा कानचनी ब्र्त्तक्तले आफ्नो दे शको बौविक सम्पत्ति
कार्ाइलर् माफइत म्र्ागिड र्नगनर्न समक्ष अन्तराविर् आवेदन िननप
इ दइ छ।म्र्ागिड
प्रणालीमा दताइ भएपगछ मार अन्तराविर् ब्र्ापार वा सेवा त्तचन्हको रुपमा सं रक्षण
प्राप्त िदइछ ।
२. Protocol relating to Madrid Agreement Concerning the International Registration
of Marks, 1989:
 Protocol relating to Madrid Agreement Concerning the International
Registration of Marks, 1989 जनन २७ मा ह्ताक्षर भई सन् १९९५ गडसेम्बर
१ बाट कार्ाइन्वर्नमा आएको हो।
 Madrid Agreement मा दे हार्का कारणहरु (Madrid Agreement का दचबल
इ पक्षहरु)
ले िदाइ र्ो Protocol को जन्म भएको हो, Madrid Agreement ट्रेडमाकइ दताइ र ववश्व

न राज्र्
ब्र्ापारको अगधकांश वह्सा समेट्ने साझेदार रािहरु (बेलार्त, क्र्ानडा, सं र्क्त
अमेरीका, मध्र् र दत्तक्षण अमेरीका, जापान र एत्तशर्ा) नै सो सं झौताभन्दा बावहर रहे का
छन।
 Madrid Protocol का

ववशेयता

(सबल

पक्ष)

हरु

दे हार्

बमोत्तजम

रहे का

छन्ःसम्बत्तन्धत पक्षरािमा त्तचन्ह दताइ अगनवार्इ नभएको हनाँदा सम्बत्तन्धत पक्षरािमा

त्तचन्ह परीक्षण िदाइ लाग्ने समर् बचत हनन जाने र पेरीस महासन्धी अननसारको ६
मवहनाको Priority date पाउने,त्तचन्ह दताइ िदाइ लाग्ने शनल्क म्र्ागिड प्रणाली अन्तिइत
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वा पक्षरािले नै अलि अलि रुपमा उिाउन सक्ने सनववधा हनाँदा बढी शनल्क ववद्यमान
रहे का पक्ष रािहरुलाई लाभ पनग्न सक्ने।म्र्ागिड प्रणाली अन्तिइतका पक्षरािमा
अन्तराविर् दताइमा असफल भएका त्तचन्हले पगन क्षेगरर् वा दे शित

रुपमा अलग्िै

पगन दताइ िनइ सवकने ।
३.The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin, 1958:
 कननै ब्तनको खास भौिोगलक वातावरण वा मानववर् वा दनबै पक्षको परं पराित
मौगलक

िनण

वा

पवहचान

भएको

उत्पादनलाई

भौिोगलक

सं केतको

रुपमा

गलर्न्छ।भौिोगलक सं केतलाई अझ ववत्तशष्ठ रुपमा भौिोगलक श्रोत (Indications of
Source) र भौिोगलक सम्बन्ध (Appellations of Origin) शब्दको प्रर्ोि पगन

िररन्छ।भौिोगलक श्रोतले ब्तन उपलब्ध हनने ्थान वा क्षेरलाई जनाउाँछ भने

भौिोगलक सम्बन्धले कननै ्थान वा श्रोतका कारण हनने ब्तनमा ववद्यमान ववशेय
िनणलाई बनझाउाँछ। भौिोगलक सं केत अन्तिइत समग्रमा भौिोगलक श्रोत, भौिोगलक
सम्बन्ध

र

ख्र्ागत

वा

ववशेयताहरु

समेतलाई

गलर्न्छ।उदाहरणको

लागि

्कटल्र्ाण्ड(बेलार्त)को ्कच त्तस्की, ्वीस वाच, फ्रञ्च कोिन्र्ाक ब्राण्डी, सेम्पेन
बवल वार्न र रकफोडइ त्तचज, र्टालीको पमाइहाम, जमैकाको रम आठदलाई गलन
सवकन्छ।
 भौिोगलक सं केतको रुपमा ववश्व बौविक सम्पत्ति सं ििनका अन्तराविर् ब्र्चरो माफइत
अन्र् पक्षरािमा मान्र्ता तथा सं रक्षण पाउन उत्पगत भएको रािमा पगन मान्र्ता
तथा सं रक्षण पाएको हननपन दइछ। त्र््तो भौिोगलक सं केत रािको समग्र भाि वा कननै

खास भाि वा क्षेरमा उत्पादन भई खास वकगसमका र्ोग्र्ता हााँगसल िरे को
हननपन दइछ।र््तो भौिोगलक सं केतले ख्र्ागत प्राप्त िरे को र ब्र्व्थापकीर् वा
प्रशासवकर् वा न्र्ावर्क वा अन्र् कननै वकगसमले औपचाररक रुपमा मान्र्ता िरे को
हननपन दइछ ।

४. Patent Cooperation Treaty, 1970:
 सन् १९७० जनन १९मा वागसङ्गटनमा ह्ताक्षर भई सन् १९७८ जनवरी २४ दे त्तख
कार्ाइन्वर्न भएको

र्ो सत्तन्ध अन्तराविर् पेटेण्ट कानचनको एक अङ्ग हो।र्सलाई

सन् १९७९, १९८४ र २००१ मा पररमाजइनसमेत िररएको गथर्ो। र्ो सत्तन्धले

र्सका पक्षरािहरुमा पेटेण्ट सं तरक्षण िनइका लागि पेटेण्ट आवेदन प्रागप्त तथा दताइ
सम्बन्धी कार्इमा सहत्तजकरण िदइछ।र्सका पक्षरािहरुमा एउटै आवेदनबाट पेटेण्ट
सं रक्षण हननेहाँद
न ा र्सलाई अन्तराविर् आवेदन पगन भगनन्छ। पेटेण्ट दताइ िने निने
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ववयर्मा भने पक्षराि वा अन्तरसरकारी सं ििनको सावइभौव अगधकार रहन्छ। हाल
१९ मे २०१७ सम्म १५३ पक्षराि रहे को र्ो सत्तन्ध अं ग्रज
े ी र फ्रेञ्च दनई भायालाई

कामकाजको भायाको मान्र्ता रहे को छ।औद्योगिक सम्पत्ति सं रक्षण सम्बत्तन्ध पेरीस
महासत्तन्ध, १८८३ को पक्षराि मार सद्र् हनन पाउाँछ।
गनष्कयइ र सनझावहरु
न एक्लै आत्मगनभइर हनन सक्दै न। उसलाई
ववश्वब्र्ापीकरणको वतइमान र्निमा कननै पगन मनलक
आवश्र्क पने प्रववगधसमेतका ब्तन वा सेवाको आपचगतइ तथा आफ्ना प्रववगधसमेतका ब्तन वा
सेवा उत्पादनहरुको बाह्य बजारमा प्रवेशका लागि नेपाल सद्र् भएका ववगभन्न अन्तराविर्
सं ििन एवं बहनपक्षीर् सत्तन्ध सं झौताहरु नेपालको समृविको माध्र्म हनन सक्दछन्। र्सै
सन्दभइमा ववश्व बौविक सम्पत्ति सं ििनका सद्र् तथा औद्योगिक सम्पत्ति सं रक्षण सम्बन्धी

न
पेरीस महासत्तन्ध, १८८३ का पक्षराि भएका १०१ तथा सं र्क्त
राि सं घका १३
अल्पववकगसत रािको सद्र् रहे का Protocol relating to Madrid Agreement Concerning

न
the International Registration of Marks 1989, ५५ तथा सं र्क्त
राि सं घका ५
अल्पववकगसत रािको सद्र् रहे का Madrid Agreement Concerning the International

न
Registration of Marks 1891, ३५ तथा सं र्क्त
राि सं घका ३ अल्पववकगसत रािको
सद्र् रहे का The Lisbon Agreement for the Protection of Appellations of Origin,

न राि सं घका २८ अल्पववकगसत रािको सद्र् रहे का Patent
1958 १५३ तथा सं र्क्त
Cooperation Treaty, 1970 को नेपाल पक्षराि भएमा नेपाली नािररक तथा साँ्थाहरुले

पगन आफ्नै दे शमा रहे र आफ्ना ब्र्ापाररक त्तचन्ह एवं गसजइना अन्र् पक्षरािमा दताइ िरी
न र आफ्नो प्रगतष्ठा तथा आगथइक वहत अगभबृविमा सघाउ पनग्न जाने तथा बौविक
मनलक
सम्पत्तिको सं रक्षणमा ववश्वसगनर्ता कार्म भई ्वदे शी तथा ववदे शी लिानीमा बढोिरी
हननेछ।
नेपालले वौविक सम्पत्ति सं रक्षणलाई महत्वका साथ अत्तघ बढाउन समर्ाननकचल प्रर्ास र

न हरुका
आफच पक्ष भएको सत्तन्ध सम्झौताको प्रावधानहरु पालना िदै अगतकम ववकगसत मनलक
न हरुबाट प्राप्त हनने
लागि व्र्व्था िरे को लचकताको अत्र्गधक उपर्ोि र ववकगसत मनलक

प्राववगधक तथा आगथइक सहर्ोिको पररचालन िनइ सवकने अवसर समेत रहे को हनाँदा नीगतित
र कानचनी व्र्व्थामा समर्ाननकनल पररमाजइन िननप
इ ने भएको छ।
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३.४ बौद्धिक सम्पविको हालसम्िको कायाान्ध्वयन अवस्था
औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा हालसम्म पेटेन्ट, गडजार्इन र ट्रेडमाकइको दताइ वववरण उजनरी
फर्छ्यौंटको अव्था

वववरण

ित आ व ०७६।७७

ित आ व ०७६।७७ सम्म

्वदे शी

ववदे शी

जम्मा

्वदे शी

ववदे शी

जम्मा

पेटेन्ट दताइ

०

०

०

४०

३६

७६

गडजार्इन दताइ

२

१५!&

१७

१०२

९३

१९५

१५५२

१५११

३०६३

२७८३५

२२८१४

५०६४९

सं ख्र्ा
सं ख्र्ा

ट्रेडमाकइ दताइ
सं ख्र्ा

वववरण

पवहलो चौमागसक

हालसम्मको दताइको अव्था

आ व ०७७।७८
्वदे शी

ववदे शी

जम्मा

्वदे शी

ववदे शी

जम्मा

पेटेन्ट दताइ सं ख्र्ा

०

०

०

४०

३६

७६

गडजार्इन दताइ सं ख्र्ा

०

०

०

१०२

९३

१९५

ट्रेडमाकइ दताइ सं ख्र्ा

२५०

३२३

५७३

२८०८५

२३१३७

५१२२२
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उजनरी फर्छ्यौटको अव्था
क्र.

आगथइक बयइ

उजनरी सं ख्र्ा

गनणइर् सं ख्र्ा

बााँकी

१

०७३।७४

६४३

११७

५३०

२

०७४।७५

७६५

२७०

४९५

३

०७५।७६

८१३

२७७

५३६

४

०७६।७७

७१३

३६

५३६

५

०७७।७८ हालसम्म ७२४

५७

६६७

कैवफर्त

सं .

(मंत्तशर)

औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा ट्रेडमाक, गडजार्इन र पेटेन्टको आवेदन दताइको
हालसम्मको अव्था दे हार् अननसार रहेको छ ।
क्र.स.

वववरण

सं ख्र्ा

१

ट्रेडमाकइ

९००८०

२

गडजार्इन

६५४

३

पेटेन्ट

७६३

नेपालमा सामचवहक त्तचन्ह (कलेत्तक्टभ माकइ) दताइको अव्था
कलेत्तक्टभ माकइको दताइ सम्बन्धी गनदे त्तशका, २०७६ सामचवहक त्तचन्ह दताइ सम्बन्धमा पेटेन्ट,
गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ ऐन, २०२२ मा सामचवहक त्तचन्हको ववयर्मा छन ट्टै उल्लेख नभएता
पगन ट्रेडमाकइ अन्तिइत नै कलेत्तक्टभ माकइ समेत पने भएको एबं नेपाल समेत पक्षराि
औद्योगिक सम्पत्ति सं रक्षण सम्बन्धी पेररस महासन्धीमा कलेत्तक्टभ ट्रेडमाकइको दताइ सम्बन्धी
ब्र्व्था भए अननरुप हालसम्म नेपाल वट, च्र्ाङ्ग्ग्रा पत्तश्मना, नेपाल कफी, एभरे ष्ट गबि
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काडाइमममा सामचवहक त्तचन्ह प्रदान िररसवकएको छ।सामचवहक त्तचन्ह दताइका लागि नेपकनप
कफी, नेपाल जनट, नेपाल हवइस, नेपाल कापेट, जनज न धौं, गसन्धनका नामको ट्रेडमाकइ सामनवहक
त्तचन्हका लागि आवेदन दताइ भएको छ। सामचवहक त्तचन्हको दताइ प्रकृर्ा ऐन तथा गनदे त्तशका
बमोत्तजम अपनार्इएको छ।पेटेन्ट गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ ऐन, २०२२ मा सामचवहक त्तचन्ह
दताइ सम्बन्धमा ब्र्व्था नभएको र गनदे त्तशकामा समेत ्पष्ट ब्र्व्था नभएकोले सामचवहक
त्तचन्ह दताइ सम्बन्धी प्रकृर्ा ट्रेडमाकइ दताइ कै प्रकृर्ा अपनार्इ िररएको छ।नर्ााँ बौविक
सम्पत्ति कानननमा ्पष्ट ब्र्व्था िरी सामचवहक त्तचन्ह दताइ प्रकृर्ा ्पष्ट र सरल बनाउनन
जरुरी भैसकेको छ।नेपाल एवककृत ब्र्ापार रणनीगतले पवहचान िरे का तनलनात्मक लाभका
सं भावना भएका ब्तनहरुको प्रबधइन िरी गनर्ाइत बढाउाँन एकै व्तन उत्पादन िने
उत्पादकहरुको समचह बनार्इ सामचवहक त्तचन्ह राविर् र अन्तराविर् दताइ िरी अन्तराविर्
ब्र्ापारमा प्रगतष्पधाइत्मक क्षमता बढाउन सवकन्छ ।

ववश्व नवप्रवतइन सचचक(Global Innovation Index-GII) तथा ववश्व बौविक सम्पत्ति सचचक
(Global Intellectual Property Index) मा नेपालको अव्था:
ववश्व नवप्रवतइन सचचकले वक्रर्ाकलापमा आधाररत पााँच वटा सच चकहरु Institution,Human
capital and research,Infrastructure,Market sophistication,Business sophistication र
उपलब्धीमा आधाररत दनर्इवटा सचचकहरु Knowledge and technology outputs and creative
outputs का आधारमा मचल्र्ाङ्कन िरे र ववश्वका १३१ रािहरु समाबेश िरी ववितका बयइहरु
दे त्तख सचचक गनकाल्दै आएको छ।र्सबाट सचत्तचकृत रािमा नवप्रबतइन र गसजइनत्तशलताको
अव्थालार्इ दशाइउाँदछ।सन् २०२० को GII सचचक अननसार ववश्वमा सबैभन्दा बढी अं क
्वीजरल्र्ाण्डको ६६.१, एगसर्ामा सबैभन्दा बढी गसं िापनरको ५६.६०, दत्तक्षण कोररर्ाको
५६.१०, चार्इनाको ५३.३०, र्इत्तण्डर्ाको ३५.६० र नेपालको अव्था २४.४० अं कमा
रही १३१ दे शहरुमध्र्े नेपाल ९५ औ ं ्थानमा रहे को छ ।
त्र्सै िरी ववश्व बौविक सम्पत्ति सचचकमा ववश्व अथइतन्रको GDP को ९० प्रगतशत वह्सा
ओिट्ने ५३ वटा दे शहरुको अव्थालार्इ rank िररएको छ । र्ो सचचकले ज्ञानमा आधाररत
अथइतन्र, :उदीर्मान IP System सवहतको प्रभावकारी बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण प्रणाली,
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नवप्रबतइन र गसजइनत्तशतला, ववदे शी लिानीमा आकयइण र बौविक सम्पत्तिको सं रक्षणबाट
अथइतन्र आएको िगतत्तशलता तथा प्रगतष्पधी क्षमता ज्ता पररसचचकहरुको आधारमा मचल्र्ाङ्कन
िदइछ। र्ो सचचकमा अमेररका ९५.२८ अं कका साथ सबैभन्दा अिागड, चार्इना ५०.९६ र
भारत ३८.४६ अं कको ्कोरमा छ।नेपाल भने सचत्तचकृत समेत हनन सकेको छै न । र्ी दनबै
सचचकबाट बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण र प्रबिइनमा नेपालको अव्था सन्तोयजनक रहे को
छै न भन्ने दे खाउाँछ ।
बौविक सम्पत्ति प्रशासगनक प्रणाली (IPAS-Intellectual Property Administrative SystemIPAS) को कार्ाइन्वर्न
World Intellectual Property Organization (WIPO) बाट ववकास र ्थापना िररएको IPAS
shoftware हो।WIPO का सद्र् रािहरुका औद्योगिक सम्पत्ति कार्ाइलर् (IPOs) हरुमा
WIPO को प्राववगधक सहार्ता कार्इक्रम अन्तिइत उपलब्ध िराएको हो।र्ो सफ्टवेर्र
सं चालन र अध्र्ावगधक िने कार्इ WIPO र IPOs को सहकार्इमा हनने िदइछ।र्ो सफ्टवेर्रले
खासिरी औद्योगिक सम्पत्तिका मनख्र् ववधाहरु पेटेन्ट, गडजार्इन र ट्रेडमाकइको राविर् ववद्यनतीर्
दताइ प्रणाली र अगभलेख ब्र्व्थापनलार्इ सरल र सहज बनार्इठदएको छ।IPAS मा औद्योगिक
सम्पत्तिको सं रक्षणका लागि आवश्र्क सबै प्रकृर्ाहरु समाबेश िररएको छ।आवेदन
दताइ,प्रारत्तम्भक

र

सारभचत

पररक्षण,बनलेवटनमा

प्रकाशन,दाववववरोधको

लेखाङ्कन,अगभलेख

सं शोधन,अगभलेखीकरण,हक ह्तान्तरण र प्रमाणपर जारी िने सम्मका प्रकृर्ाहरु ववद्यनतीर्
माध्र्मबाट िनइ सवकने ब्र्व्था रहे को छ। आफ्नो राविर् कानननले ठदएको अगधकार र
कार्इत्तजम्मेवारी अननरुप workflow गनधाइरण िने ,पहचाँच ठदने, तहित कार्इ सम्पादन
िने,प्रणालीलार्इ admin िने िदइछ।ववक्रम सम्बत् २०६० कागतइक २० ितेभन्दा अिाडी
ट्रेडमाकइ सम्बन्धी सम्पचणइ वववरणहरु रत्तजष्टरमा लेखेर रात्तखने िररन््र्ो।ववश्व बौविक सम्पत्ति
सं ििन(WIPO) को सहर्ोिमा ट्रेडमाकइ सम्बन्धी वववरण कम््र्चटरमा राख्न IP Office Automation
(IPAS) Software को प्रर्ोि थागलर्ो।
IPAS को बतइमान अव्थाको ववश्लेयण िदाइ ववक्रम सम्वत् २०७३ कागतइक १० दे त्तख Web
Based IPAS (Industrial Property Administration System)सफ्टवेर्र प्रर्ोि िनइ थागलर्ो।नेपाली भायामा
काम िनइ र नेपाली गमगत (ववक्रम सम्बत्) गसगमत रुपमा मार प्रर्ोि िनइ सवकने
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भर्ो।Computer Independent,वेब ब्राउजर भए पनग्ने, ववगभन्न Modules प्रर्ोि िनइ सवकने,अनलाईन
आवेदन िनइ सवकने, Madrid System Integration िनइ सवकने, WIPO Publish को गसगमत प्रर्ोि िररएको,
Physical file लाई Digize िनइ शनरु िररएको र Online filing िने र दताइ भएका औद्योगिक सम्पत्ति
वेवसार्इटमा राख्ने प्रकृर्ा प्रारत्तम्भक चरणमा रहे को ।
IPAS Module का ववशेयताहरु
•
•
•

IPAS : IPAS को Core Software

WipoPublish : Data सावइजगनक प्रर्ोजनको लागि Publish िने सफ्टवेर्र

WipoScan : Physical File Scan िरे र EDMS (Electronics Data Management System) सं ि
Integration िने सफ्टवेर्र

•

WipoFile : अनलार्न आवेदन िनइ बनार्एको सफ्टवेर्र
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(IPAS Module)

भाग- ४
सिस्या िथा सिािानका उपायहरु
ाँ ाित
पेटेन्ट, गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ लिार्त औद्योगिक सम्पत्ति प्रशासनमा सम्र्ाहरुलार्इ बनद
रुपमा गनम्नाननसार प्र्तनत िररएको छ।
४.१ नीतिगि िथा कानुनी सिस्याहरु
न
 बौविक सम्पत्तिका सबै ववधाहरु समेवटएको एउटै छाता काननन नहनन।
 ट्रेडमाकइको ्वीकृत कार्इववगधमा सबै प्रकृर्ाहरु समेट्न नसवकनन र गडजार्इन र
न
पेटेन्टको कार्इववगध नहनन।
 नेपालमा आवेदन हनने अगधकांश ्वदे शी पेटेन्ट Utility Model वा Micro patent मा
पने दे त्तखएकोले कानननी ब्र्व्था नभएको कारणले दताइ िनइ नसक्नन।
 ट्रेडमाकइको दताइ िदाइ NICE Classification अननसार भैरहे को भए तापगन नेपाल
न
हालसम्म उक्त सम्झौताको पक्ष राि नहनन।
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 ट्रेडमाकइ दताइ भएको गमगत वा आवेदन दताइ भएको गमगत मध्र्े कननलार्इ आधार मानी
दताइ गमगत कार्म िने ववयर्मा विववधा रहनन ।
 पेटेन्ट, गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ ऐन, २०२२ को दफा २१ को (ख) ले ववदे शमा दताइ
िररएको पेटेन्ट, गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ सम्बत्तन्धत ब्र्त्तक्तले नेपालमा दताइ निरार्इ
त्र््तो सम्पत्तिको हक नेपालमा कार्म रहने छै न भनी ्पष्ट ब्र्व्था भएकोले
न
ववदे शमा दताइ भएका ख्र्ातीप्राप्त ट्रेडमाकइको सं रक्षण िनइ कठिनार्इ हनन।
४. २ संिचनात्िक िथा संगठनात्िक सिस्याहरु
 औद्योगिक सम्पत्ति र प्रगतगलवप अगधकार दनबै ववधाका लागि अन्तराविर् ्तरमा एउटै

सं ििन ववश्व बौविक सम्पत्ति सं ििन (WIPO) रहे को तर नेपालमा औद्योगिक सम्पत्ति
प्रशासन उद्योि ववभािबाट र प्रगतगलवप अगधकार र सम्बि अगधकारको प्रशासन
प्रगतगलवप अगधकार रत्तजष्टारको कार्ाइलर्बाट हनने भएकोले अन्तराविर् सम्पकइ, र
न
समन्वर् िनइ तथा सहार्ता पररचालन िनइमा कठिनार्इ हनन।

 मन्रालर्मा औद्योगिक तथा लिानी प्रबिइन महाशाखाबाट नीगतित कार्इ र उद्योि
ववभािबाट प्रशासगनक कार्इहरु सं पादन हनने भएकोले ववश्व बौविक सम्पत्ति सं ििन
न
(WIPO) को Focal unit मन्रालर् वा ववभाि कनन हो भनी ्पष्ट नहनन।

 नेपाल पक्षराि भएका अन्तराविर् सत्तन्ध सम्झौताहरु बमोत्तजम हालको सं रचनाित
ब्र्व्थासाँि तालमेल हनन नसक्नन।

 बौविक सम्पत्ति सम्बन्धी छन ट्टै ्वार्ि सक्षम र प्रभावकारी सं रचनाको ववकास भै
नसकेकोले र्स क्षेरको सं रक्षण, सम्बिइन र ववकासको लागि गनरन्तर अध्र्र्न
अननसन्धान िने सं ्थाित ब्र्व्था नहनन न ।

 कामको प्रकृगत, ववववधता र ववत्तशवष्टकरणलार्इ समेट्ने िरी सं ििनात्मक ढााँचा नभएको
कारणले ववद्यमान कार्इबोझ र जनशत्तक्त वीच उचीत तालमेलको कमीका साथै दक्ष
र ववज्ञ जनशत्तक्तको ववकास हनन नसकेको।

 औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका कमइचारीहरुको गछटो सरुवा र शाखा हे रफेर हनने कार्इले
िदाइ कमइचारीहरुमा औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी ज्ञान र दक्षताको ववत्तशवष्ठकृत हनन
नसक्नन ।
४.३ प्रकृयागि िथा ब्यवस्थापकीय सिस्याहरु
 औद्योगिक सम्पत्ति दताइका लागि कररव ९० हजार आवेदन दताइ भएको र परम्पराित
गमगसल फार्गलङ्ग प्रणाली रहे कोले फार्ल ब्र्व्थापनमा कठिनार्इ।
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 ववद्यनगतर् माध्र्मबाट आवेदन िने ब्र्व्था िनइ नसवकएको।
 ट्रेडमाकइको सारभचत पररक्षणमा सम्र्ा: सनपररत्तचत ट्रेडमाकइको सं रक्षण,दताइ भैसकेका
ट्रेडमाकइको सं रक्षण,पवहलो प्रर्ोि वा पवहलो दताइको ववयर्, ग्राह्यता गमगतको दावी,
भौिोगलक सं केतको सं रक्षण, Generic Name र साझा नाम ज्ता ववयर्हरु ब्तनित
आधारहरु गनधाइरण नभएकोले ववयर्ित आधार अपनार्इने भएकोले एकरुपता कार्म
िनइ कठिनार्इ।
 दक्ष जनशत्तक्त, Data Base र साधन स्रोतको अभावमा ्वदे शी तथा ववदे शी पेटेन्ट र
गडजार्इनको दताइको कार्इ गछटो छररतो रुपमा अिागड बढाउन नसक्नन।
 ववदे शी ट्रेडमाकइको हकमा नेपालको कानननमा नोटरी प्रमात्तणत िररएको Home
registration certificate पेश िननप
इ ने ब्र्व्था िररएको तर कगतपर् दे शको काननन
अननसार नोटरी प्रमात्तणत िने प्रचलन नरहे कोले दताइ प्रकृर्ामा एकरुपता िनइ कठिनार्इ
न
हनन।
 ट्रेडमाकइ दताइ र नववकरण िदाइ लाग्ने

द्तनर न्र्चन रहे को तथा आवेदन प्रकृर्ा

सत्तजलो भएकोले राविर् र अन्तराविर् रुपमा सनपररत्तचत नाम, सं केत, त्तचन्ह, लोिो र
झण्डाहरु दताइ िने र अनाबश्र्क धेरै आवेदन दताइ िरी ओिटे र राख्ने प्रबृत्ति
रहे को।
 ववदे शी ट्रेडमाकइ र ्वदे शी ट्रेडमाकइको दताइ तथा नववकरणमा आवश्र्क पने
कािजातमा एकरुपता कार्म िरी समान ब्र्वहार िनइ नसवकएको।
 सारभचत पररक्षण गनदे त्तशकाको अभावमा सारभचत पररक्षणमा एकरुपता कार्म िनइ
नसवकनन ।
 औद्योगिक सम्पत्ति दताइ सम्बन्धमा परे का दावी ववरोधको समर्मा फर्छ्यौट हनन
नसक्नन।
 ट्रेडमाकइको राविर् वगिइकरण िनइ नसवकएको कारण केही मौगलक नेपाली ब्तनहरुको
अन्तराविर् बगिइकरणमा पने नभएकोले बिइ छन ट्याउन कठिनार्इ भएको।
 बौविक सम्पत्ति सं रक्षणको कार्इ ववत्तशवष्टकृत प्रकृगतको कार्इ भएकोले लामो अननभव
भएका दक्ष ववज्ञ कमइचारी आवश्र्कता पने हननाले कमइचारीको गछटो गछटो सरुवा
हनने भएकोले ववज्ञताको ववकास हनन नसकेको तथा

सं ्थाित ्मरण कमजोर

भएको।
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 शाखाको कार्इ त्तजम्मेवारी बााँडफााँड अल्फावेटको आधारमा नभर्इ बिइको आधारमा
भएकोले सेवाग्राहीले दोहोरो कािजात पेश िननप
इ ने, समर् धेरै लाग्ने, प्रकृर्ा झण्झवटलो
र कार्इबोझ समेत बढी हनन न ।
 अगभलेख ब्र्व्थापन राम्रो नहनाँदा औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा रहे का फार्इलहरु
खोजेको बखतमा नभेवटने िरे को।
 पेटेन्ट र गडजार्इनको दताइ िनइ ववगभन्न ववयर् ववज्ञहरुको रार् परामशइ गलन र पटक
पटक बैिक ब्न पर्ाइप्त स्रोत साधन र बजेटको ब्र्व्था नभएको।
 IPAS र Mannual दनबै प्रकृर्ाबाट कार्इ िननइ पने भएकोले कमइचारीहरुमा कार्इबोझ
बढे को।
न को तनलनामा न्र्चन रहे को।
 औद्योगिक सम्पत्ति दताइको शनल्क/द्तनर अन्र् मनलक
 अनलार्इन प्रणाली अपनाउन नसवकएको, अगभलेख ब्र्व्थापन दनरु्त हनन नसकेको
र आवेदकले समर्मा आवश्र्क कािजात पेश निरे को कारणले औद्योगिक सम्पत्ति
बनलेवटन समर्मा प्रकाशन िनइ नसवकएको।
४.४ अनग
ु िन िथा अन्ध्य सिस्याहरु
•

पेटेन्ट, गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ ऐन, २०२२ को दफा १८ ि बमोत्तजम औद्योगिक
सम्पत्तिको दताइ िरे पगछ एक बयइ गभर प्रर्ोि िररसक्नन पने कानननी ब्र्व्थाको
कार्ाइन्वर्न नभएको।

•

दताइ भएका ट्रेडमाकइहरुको नक्कल िरी अनगधकृत प्रर्ोि िरे कोमा कारबाही हनन
नसकेको।

•

ट्रेडमाकइ दताइ निरी वा दताइ प्रमाणपर नगलर्इ

•

ववदे शी पेटेन्ट र गडजार्इन आवेदन दताइ िने तर आवश्र्क कािजात समर्मा पेश

®

लेख्ने िररएको।

नभएको कारणले ववदे शी औद्योगिक सम्पत्ति दताइमा वढलार्इ भएको।
•

दताइ भएको ्वदे शी र ववदे शी ट्रेडमाकइ नक्कल िने प्रवृत्ति रहे को।

•

ट्रेडमाकइ धनीलार्इ उत्तचत क्षगतपचगतइको ब्र्व्था कार्ाइन्वर्न हनन नसकेको।
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•

उद्योिी ब्र्वसार्ी, काननन ब्र्वसार्ी,कम्पनी प्रशासन,्थानीर्तह तथा प्रदे श्तरमा
उद्योि वात्तणज्र् हे ने गनकार्,उपभोक्तामा औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी सचेतनाको
कमी।

•

नववनतम खोज तथा आववष्कारहरुलार्इ बौविक सम्पत्तिको रुपमा दताइ िने प्रचलन
नभएको।

भाग- ५
सि
ु ािका लाधग सझ
ु ावहरु
५.१ नीतिगि िथा कानुनी सुिाि


बौविक सम्पत्तिका सबै ववधाहरु समेटेर नर्ााँ काननन गनमाइण िननप
इ ने ।



औद्योगिक सम्पत्तिको एवककृत आन्तररक कार्इसंचालन गनदे त्तशका तजनम
इ ा िननप
इ ने ।



ट्रेडमाकइको अन्तराविर् वगिइकरण नीस सम्झौता (Nice Agreement Concerning the

International Classification of Trademarks मा आविता जनार्इ त्र्सलार्इ मचल आधार
बनार्इ छन ट्टै राविर् बगिइकरण िननप
इ ने।


नर्ााँ औद्योगिक ब्र्वसार् ऐन २०७६ को दफा २७ (२) ले मवहला उद्यमीको

्वागमत्वमा रहे को उद्योिले आफ्नो औद्योगिक सम्पत्ति दताइ िराउाँदा ठदएको छन टको
ब्र्व्था कार्ाइन्वर्न िनइ आगथइक ऐनमा ब्र्व्था िननप
इ ने।


ववदे शी पेटेन्ट तथा गडजार्इनको दताइ िदाइ Home registration certificate आएको

आवेदनलार्इ मार अिागड बढाउने हो र्ा Priority claim मा आएका आवेदन HRC आएपगछ
दताइ प्रकृर्ा अिागड बढाउाँने सम्बन्धमा ्पष्ट ब्र्व्था हननपन ने।


सारभचत पररक्षणका ववज्ञको सहार्ता आवश्र्क परे मा परामशइ सगमगतबाट सहर्ोि

गलने ब्र्व्थालार्इ प्रभावकारी बनाउनन पने।


बौविक सम्पत्तिको प्रशासनको काम िनइ कमइचारीको क्षमता ववकास िनइ बौविक

सम्पत्तिको ववववध ववधाहरुको अध्र्र्न, तागलम प्रत्तशक्षणको ब्र्व्था िरी कत्तम्तमा २ बयइ
अवगध नपनग्दै अन्र्र सरुवा निने नीगत अबलम्बन िननप
इ ने।
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एकै प्रकृगतको व्तन वा सेवा उत्पात्दन िने उद्योि फमइ वा सं घ सं ्थाहरुलार्इ समचह

त्तचन्ह र भौिोगलक क्षेरको पवहचान हनने ब्तनलार्इ भौिोगलक सं केत प्रदान िनइ कानननी
ब्र्व्था िननप
इ ने।


नर्ााँ प्रववगध गसजइना िनइ उद्योि प्रगतष्ठान गनकार् अननसन्धान तथा ववकास (R&D)

कार्इ िरी बौविक सम्पत्ति गसजइना िरे मा सो मा लािेको खचइ करर्ोग्र् आर् बाट कट्टा
िनइ पाउने ब्र्व्था िननप
इ ने।


बैंक तथा ववत्तिर् सं ्थाले बौविक सम्पत्तिलार्इ गधतोको रुपमा ्वीकार िरी

ब्र्वसावर्क कार्इको लागि ऋण ठदने कानननी ब्र्व्था िननप
इ ने।


पेटेन्ट, गडजार्इन तथा ट्रेडमाकइ ऐन २०२२ को दफा १७ ले ऐनको अननसचत्तच १

(ि) बमोत्तजमको ढााँचामा दरखा्त ठदननपने कनरा उल्लेख भएकोले, ऐनमा भएको ढााँचा,
गनदे त्तशकामा भएको ढााँचा र हाल प्रर्ोिमा भएको आवेदनको ढााँचामा एकरुपता
कार्म िननप
इ ने ।
 हाल कार्ाइन्वर्नमा रहे को समचह त्तचन्ह दताइ सम्बन्धी गनदे त्तशका,२०६७ पररमाजइन िरी
समचह त्तचन्ह दताइलार्इ सरल र ्पष्ट बनाउनन पने ।


कननै कम्पनी, फमइ वा सं घसं ्थाको दताइ िदाइ ख्र्ातीप्राप्त ट्रेडमाकइ वा कननै ख्र्ातीप्राप्त

ट्रेडनेम वा कननै राविर् वा अन्तराविर् सं घसं ्थाको नाम वा लोिो गमल्ने िरी नठदने वा
ठदर्इसकेको भएमा सं शोधन िने कानननी ब्र्व्था िननप
इ ने।


दताइ भएका औद्योगिक सम्पत्तिको प्रर्ोि अननमती (Licensing) अगनबार्इ रुपमा

अगभलेत्तखकरण िने कानननी ब्र्व्था िननप
इ ने।


उद्योि ब्र्वसार् दताइको कार्इ हरे क ्थानीर् तहबाट समेत हनन िरे को र बहनउद्येश्र्ीर्

सहकारीहरुले समेत उत्पादनमचलक कार्इ िने भएकोले त्र््ता गनकार्लार्इ ब्तन तथा
सेवाका लागि ट्रेडमाकइ ठदने सम्बन्धमा ्पष्ट ब्र्व्था िनइ नीगतित गनणइर् िननप
इ ने।


ख्र्ातीप्राप्त ट्रेडमाकइको पवहचान र सं रक्षणका लागि मापदण्ड ्वीकृत िरी सोही

आधारमा कार्ाइन्वर्न िननप
इ ने ।


अन्तशनल्क लाग्ने मठदराजन्र् र सचगतइजन्र् व्तनको उत्पादनमा ट्रेडमाकइ दताइ प्रमाणपर

प्राप्त भए पिात र िनण्तर, बात्तणज्र् ववभाि लिार्तका गनकार्हरुमा ट्रेडमाकइको दताइ
प्रकृर्ामा रहे पिात अननमती प्रदान िररने भएबाट दताइ क्रम अननसार औद्योगिक सम्पत्ति
बनलेवटनमा पिाउनन पचव इ नै औद्योगिक सम्पत्ति बनलेवटनमा पिाउने गनणइर् िने प्रचलनलार्इ
गनदे त्तशकामा ब्र्व्था िननप
इ ने।
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ट्रेडमाकइको अवगध िणना आवेदन दताइ गमगत वा प्रमाणपर जारी भएको गमगतबाट

कार्म िने ववयर्मा गनणइर् िरी अन्तराविर् अभ्र्ास र कानननी ब्र्व्था अननसार आवेदन
दताइको गमगतलार्इ कार्म िने कानननी ब्र्व्था िननप
इ ने।


औद्योगिक सम्पत्ति दताइ सम्बन्धमा औद्योगिक सम्पत्ति शाखाबाट भएको गनणइर् उपर

त्तचि नबनझ्ने पक्षले महागनदे शक समक्ष उजनरी िने सक्ने कानननी ब्र्व्था

िननप
इ ने।

५.२ संिचनागि िथा संस्थागि सुिाि
 बौविक सम्पत्ति नीगत, २०७३ अननसार उद्योि मन्रीको अध्र्क्षतामा राविर् बौविक
सम्पत्ति पररयद ििन िरी बौविक सम्पत्तिको प्रबिइन र सं रक्षणको कार्इ अिागड
बढाउनन पने।
 औद्योगिक सम्पत्ति लिार्त बौविक सम्पत्तिको सं रक्षण एबं प्रबिइन िनइ बौविक
सम्पत्ति प्रबिइन कोयको ्थापना िननप
इ ने।
 बौविक सम्पत्तिको प्रबिइन िनइ ववश्व ववद्यालर्हरु,गनजीक्षेर,अननसन्धान र ववकास
(R&D) मा सं लग्न सं घ/सं ्थाहरुसाँि समन्वर्,अन्तरवक्रर्ा र सहकार्इ िननप
इ ने।
 औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा पेटेन्ट र गडजार्इन लिार्तका औद्योगिक सम्पत्तिको
सारभचत पररक्षण िनइ मनख्र्तर्ा मेकागनकल, र्इलेत्तक्ट्रकल र र्इलेक्ट्रोगनक्स सेवाका
छन टटै प्राववगधक जनशत्तक्तको ब्र्व्था िननप
इ ने।
 नबप्रबतइन र आववष्कारलार्इ प्रबिइन िनइ उद्योि ववभािमा Technology Support
Centre -TSC ्थापना िरी नवप्रवतइन र आववष्कारलार्इ बौविक सम्पत्ति दताइ र
उपर्ोि िनइ सहजीकरण िननप
इ ने ।
 ववश्व बौविक सम्पत्ति सं ििन (WIPO) को Focal unit उद्योि ववभाि तोक्नन पने।

५.३ प्रकृयागि िथा ब्यवस्थापकीय सुिाि
 बौविक सम्पत्ति प्रशासनलार्इ वविनतीर् रुपमा पचणइ सं चालनमा (Full automation)
ल्र्ाउननपने ।
 EDMS(Electronic Document Management System) र E-Payment System अपनार्इ
IPAS का सं म्पचणइ ववशेयता र सनववधाहरुको उपर्ोि िननप
इ ने।
 आवेदन भएका लोिो र गडभार्इस IPAS बाट सचइ िनइ सक्ने ब्र्व्था िननप
इ ने।
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 आवेदन दताइ भएका ्वदे शी तथा ववदे शी पेटेन्ट र गडजार्इनको कार्इ अिागड बढाउन
ववज्ञको परामशइ र सहर्ोि गलने र र्सका लागि पर्ाइप्त साधनस्रोतको ब्र्व्था
िननप
इ ने।
 औद्योगिक सम्पत्ति अगधकारको उल्लघंन िनेबाट क्षतीपचगतइ असनल िनइ दताइ भएको
औद्योगिक सम्पत्ति मचल्र्ाङ्कन िने मापदण्ड

ववकास िननप
इ ने।

 औद्योगिक सम्पत्तिको दताइ उपर परे को दावव ववरोध तथा अन्र् उजनरीहरु गछटो छररतो
रुपमा फैसला िननप
इ ने।
 औद्योगिक सम्पत्तिको दताइ,नववकरण,खारे जी,सं शोधन,उजनरी,फैसला आठद अव्थालार्इ
वेवसार्इटमा साबइजगनकीकरण िननप
इ ने।
 औद्योगिक सम्पत्तिको दताइ उपर परे को उजनरी वा मनिा र भएको फैसलाहरुको
अगभलेख ब्र्वत्त्थत िरी त्र्सको सं त्तक्षप्त वववरण औद्योगिक सम्पत्ति बनलेवटनमा
प्रकाशन िननप
इ ने।
 औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी अगभलेखलार्इ Digitization िने।सचचना प्रववगधमा
आधाररत अगभलेख ब्र्व्थापन िननप
इ ने।
 छन ट्टै औद्योगिक सम्पत्ति अगभलेख ब्र्व्थापन एकार्इ गनमाइण िरी कमइचारीलार्इ
त्तजम्मेवार बनाउनन पने ।
 औद्योगिक सम्पत्ति बनलेवटन कत्तम्तमा दनर्इ मवहनामा एकपटक प्रकाशन िननप
इ ने।
 औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा कार्इरत कमइचारीहरुको क्षमता अगभबृि िनइ ्वदे शी
तथा ववदे शी ्तरको तागलममा अवसर प्रदान िननप
इ ने।
 औद्योगिक सम्पत्ति शाखाको कार्इत्तजम्मेवारी बााँडफााँड तथा अगभलेख ब्र्व्थापन
कार्इ औद्योगिक सम्पत्तिको धनी वा आवेदकको शनरुको नामको अग्रेजी पवहलो
अक्षर (Alphabet) का आधारमा िननप
इ ने।
 औद्योगिक सम्पत्ति दताइ िदाइ पेश िररएको गनवेदनमा लेत्तखएका कनराहरु प्रगत
आवेदक ्वर्ं लार्इ त्तजम्मेवारी बनाउने तथा कािजात अगनवार्इ प्रमात्तणत िरे र मार
पेश िने ब्र्व्था िननप
इ ने ।
 प्रर्ोजन खनलार्इ माि िररएको औद्योगिक सम्पत्तिको सचइ ररपोटइ लार्इ सरल र सहज
बनाउनन पने।
 ववदे शी ट्रेडमाकइको हकमा दफा १८ वा दफा २१ अननसार दताइ िने हो र्वकन
िरी एकरुपता कार्म िननप
इ ने।
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 औद्योगिक सम्पत्ति शाखाको कार्इ कम्र्नटर सफ्टवेर्रमा आधाररत रहे कोले कम््र्नटर,
वप्रन्टर, ्क्र्ान मेत्तशन, फोटोकवप मेत्तशन, LCD Projector ज्ता उपकरणको व्र्व्था
िननप
इ ने।
 औद्योगिक सम्पत्ति दताइमा लािच भएको चेकगलष्ट पचणइ रुपमा कार्ाइन्वर्न िननप
इ ने ।
५.४ अनुगिनिा िथा अन्ध्य क्षेत्रिा गनप
ुा ने सुिािहरु
 आवेदन िरे का, प्रमाणपर नलिेका, प्रर्ोिमा नल्र्ाएका, कािजजात पेश निरे का र
नववकरण नभएका पेटेन्ट, गडजार्इन र ट्रेडमाकइ आवश्र्कता अननसार अननिमन तथा
अगभलेखका आधारमा सावइजगनक सचचना जारी िरे र दताइका लागि गनत्तित समर्ठदने
अन्र्था गनणइर् िरी खारे ज िननप
इ ने ।
 आववष्कार

कताइहरुलार्इ

बौविक

सम्पत्तिको

दताइको

महत्व

र

र्सको

ब्र्वसार्ीकरणबाट हागसल िनइ सवकने लाभको सम्बन्धमा पर्ाइप्त मारामा सनसचत्तचत
िराउनन पने।
 नेपालको जैववक ववववधता र ववववधतार्नक्त हावापानीको कारणले नेपालमा उत्पत्ति
हनने वा उत्पादन हनने प्राकृगतक जन्र्, कृवयजन्र् ब्तनमा भौिोगलक सं केतमा दताइ तथा
सं रक्षण िरी प्रश्त लाभ गलन सक्ने भएकोले सं भाववत व्तन दताइ िनइ प्रोत्साहन
िननप
इ ने।
 जैववक ववववधता र आननवंत्तशक सं पदाको सं रक्षण तथा त्र्सको लाभको समन्र्ावर्क
बााँडफााँडका लागि त्तजम्मेवार गनकार् कृवय तथा पशनपंक्षी ववकास मन्रालर् र वन तथा
वातावरण मन्रालर्ले काननन ल्र्ार्इ सं ्थाित ब्र्व्था िनइ मन्रालर् माफइत पहल
िननप
इ ने ।
 बौविक सम्पत्तिसाँि सम्बत्तन्धत राविर् तथा अन्तराविर् सं घ सं ्थाहरुसाँि सम्पकइ र
सम्बन्ध ्थावपत िरी सहकार्इ िननप
इ ने ।
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५.५ सझ
ु ाव कायाान्ध्वयनका लाधग कायायोजना

औद्योगिक सम्पत्ति अगधकारको सं रक्षण, प्रबिइन तथा सनधारको कार्इर्ोजना -२०७७।७८
क्र. सं . कार्इर्ोजना

त्तजम्मेवार गनकार्

समर्सीमा

कैवफर्त

अल्पकालीन सनधार (बढीमा १ बयइ गभर)
१

औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा छन ट्टै अगभलेख ब्र्व्थापन एकार्इ उद्योि ववभाि
बनाउने।राजपर

अनंवकत

प्रथम

्तरको

कमइचारी

२ मवहना

खटार्इ

त्तजम्मेबार बनाउने र फार्इलहरुको अगभलेख राखी फार्इलहरु
ब्र्वत्त्थत िने ।
२

दताइ भएका औद्योगिक सम्पत्तिहरुको सं त्तक्षप्त वववरण सबैले हे न इ

उद्योि ववभाि

१ मवहना

उद्योि ववभाि

३ मवहना

गमल्ने िरी बेवसार्इटमा राख्ने।
३

औद्योगिक सम्पत्ति शाखाका कमइचारीलार्इ पेटेन्ट, गडजार्इन तथा
ट्रेडमाकइको सारभचत पररक्षण िनइ तथा अगभलेख ब्र्व्थापन र
IPAS लिार्त कम््र्नटर तालीम प्रदान

४

िने ।

दताइ िरी प्रर्ोिमा नभएका ट्रेडमाकइको प्रकृर्ा पनरा िरी खारे ज िने।

उद्योि ववभाि

गनरन्तर
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५

औद्योगिक सम्पत्ति शाखामा कमइचारी दरबन्दी अननसार पदपचगतइ िरी

उद्योि, बात्तणज्र्

कत्तम्तमा २ बयइसम्म शाखामा रही कार्इ िने वातावरण गमलाउने ।

तथा आपचगतइ मन्रालर्

गनरन्तर

र उद्योि ववभाि
६

औद्योगिक सम्पत्ति दताइका सबै फारामहरु वेवसार्टमा राख्ने र

उद्योि, बात्तणज्र्

अनलार्इनबाट ट्रेडमाकइको आवेदन िने व्र्व्था गमलाउने ।

तथा आपचगतइ मन्रालर्

६ मवहना

र उद्योि ववभाि
७

औद्योगिक सम्पत्ति दताइ सम्बन्धी एवककृत

उद्योि, बात्तणज्र्
तथा आपचगतइ मन्रालर्

कार्इववगध गनदे त्तशका बनाउने।
८

६ मवहना

र उद्योि ववभाि

समनह त्तचन्हको कार्इगबगध गनदे त्तशकामा पररमाजइन िने।

उद्योि, बात्तणज्र्

६ मवहना

तथा आपचगतइ मन्रालर्
र उद्योि ववभाि
९

बौविक सम्पत्ति सं रक्षणका लागि औद्योगिक ब्र्वसार् ऐनले ठदएका अथइ मन्रालर् र
छन ट, सनववधा

र

सहनगलर्तलार्इ

कार्ाइन्वर्नमा ल्र्ाउनन पने ।

आगथइक

ऐनमा

समाबेश

िरी

१ बयइ

उद्योि, बात्तणज्र्
तथा आपचगतइ मन्रालर्
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१०

IP Related नीगत, ऐन, काननन, सन्धी,

उद्योि ववभाि

६ मवहना

सम्झौता,एम. ओ. र्न.,फैसला, गनणइर्हरु, नत्तजरहरु सं ग्रवहत िरे र
ठदग्दशइन गनमाइण िने।
११

बौविक सम्पत्तिका सबै ववधाहरु समेटेर नर्ााँ बौविक सम्पत्ति ऐन
तजनम
इ ा िननप
इ ने ।

१२

औद्योगिक सम्पत्तिको दताइ उपर परे को दाववववरोध तथा अन्र्

उद्योि, बात्तणज्र्

१ बयइ

तथा आपचगतइ मन्रालर्
उद्योि ववभाि

गनरन्तर

उद्योि ववभाि

१ बयइ

उद्योि ववभाि

४ मवहना

उजनरीहरु गछटो छररतो फर्छ्यौट िने ।
१३

ट्रेडमाकइको अवगध िणना िदाइ आवेदन दताइ गमगत वा प्रमाणपर
जारी भएको गमगतबाट कार्म िने ववयर्मा गनणइर् िरी अन्तराविर्
अभ्र्ास अननरुप कानननी ब्र्व्था िननप
इ ने ।

१४

कम््र्नटर सेट, वप्रन्टर, फोटोकवप, ्क्र्ान, LCD Projector,
उच्चितीको र्इन्टनेट सेवा,लक गस्टमवाला फार्इल क्र्ाववनेट,
कनसीटे वल, ड्टववन, शाखाहरुमा ले-आउट
गमलार्इ सं केत त्तचन्हहरुको ब्र्व्था िने।

१५

ख्र्ातीप्राप्त ट्रेडमाकइको पवहचान र सं रक्षणका लागि

उद्योि, बात्तणज्र्

२ मवहना
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मापदण्ड ्वीकृत िरी सोही आधारमा कार्ाइन्वर्न िने।

तथा आपचगतइ मन्रालर्
र उद्योि ववभाि

१६

औद्योगिक सम्पत्ति अगधकारको उल्लघंन िनेबाट क्षतीपचगतइ असनल

उद्योि, बात्तणज्र्

६ मवहना

िनइ दताइ भएको औद्योगिक सम्पत्ति मचल्र्ाङ्कन िने मापदण्ड ववकास तथा आपचगतइ मन्रालर्
िने।
१७

औद्योगिक सम्पत्तिको दताइ उपर परे को उजनरी वा मनिा र भएको

र उद्योि ववभाि
उद्योि ववभाि

गनरन्तर

उद्योि ववभाि

गनरन्तर

फैसलाहरुको अगभलेख ब्र्वत्त्थत िरी त्र्सको सं त्तक्षप्त वववरण
औद्योगिक सम्पत्ति बनलेवटनमा प्रकाशन िने।
१८

औद्योगिक सम्पत्ति बनलेवटन कत्तम्तमा दनर्इ मवहनामा
एकपटक प्रकाशन िने।

१९

औद्योगिक सम्पत्ति शाखाको कार्इत्तजम्मेवारी बााँडफााँड तथा अगभलेख उद्योि ववभाि

३ मवहना

ब्र्व्थापन कार्इ औद्योगिक सम्पत्तिको धनी वा आवेदक शनरुको
नामको अग्रेजी पवहलो अक्षर (Alphabet) का आधारमा िने।
२०

ट्रेडमाकइको दताइ िरे पगछ एक बयइ गभर प्रर्ोि िररसक्नन पने ऐनको उद्योि ववभाि

गनरन्तर

दफाको कार्ाइन्वर्न िने
मध्र्कागलन कार्इर्ोजना (३ वयइ गभर)
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१

ट्रेडमाकइको अन्तराविर् वगिइकरण नीस सम्झौता (Nice Agreement

उद्योि, बात्तणज्र्

Concerning the International Classification of Trademarks मा

तथा आपचगतइ मन्रालर्

आविता जनार्इ त्र्सलार्इ मचल आधार बनार्इ छन ट्टै राविर् बगिइकरण

र उद्योि ववभाि

२ बयइ

िननप
इ ने ।
२

IP LLB/LLM and Patent and Design and IP Related Course िनइ

उद्योि, बात्तणज्र्

्वदे श र ववदे शमा नेपाल सरकारका कमइचारीलार्इ छारवृत्तिमा

तथा आपचगतइ मन्रालर्

२ बयइ

अध्र्र्न तागलममा पिाउने ।
३

IPAS System को अपग्रेट िरी र IP Register System लार्इ पचणइ उद्योि ववभाि

१.५ बयइ

अटोमेशनमा लाने।
४

नवप्रवतइन/प्रववगध आववष्कार केन्ि (Innovation/

उद्योि, बात्तणज्र्

Technology Support Centre -NTSC) र को

तथा आपचगतइ मन्रालर्

२ बयइ

्थापना िने।
५

बौविक सम्पत्तिका सबै ववधाहरुलार्इ दताइ िरी सं रक्षणको प्रकृर्ामा उद्योि ववभाि
ल्र्ाउन आवश्र्क सहर्ोि र सहजीकरण िने।

गनरन्तर

नर्ााँ
कानचन बनेपगछ
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